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  كلمة المحافظ
 من العوامل التي تعــزز اســتقرار وســالمة النظــام المــاليمن أدوات السياسة االحترازية الكلية و تعتبر حوكمة المصارف 

ممــا يمكــن المصــارف مــن القيــام بــدورها ال ســيما  ،والمســاءلةالثقــة والشــفافية  علــى بناء بيئة قائمــة ة فيتساهم الحوكمو 
 محوريةً  حوكمة المصارف أهميةً احتلت  والتي تلعب دورًا محوريًا في النظام المالي.ذات األهمية النظامية المصارف 

ميــة باقتصــاديات عــدد كبيــر مــن الــدول المتقدمــة والناميــة في اآلونة األخيــرة خاصــة عنــدما أطاحــت األزمــة الماليــة العال
ترتبط بعضها في عدم التطبيق الفعال للقواعد وانهيار العديد من المصارف بسبب عوامل  ،2007منذ منتصف العام 

والتــي اســتدعت القيــام بإصــالحات تتناســب مــع المخــاطر التــي هــددت االســتقرار المــالي ، والمبــادئ الخاصــة بالحوكمــة
  ي من بينها ضعف وسوء الحوكمة. والت

وفــي هــذا اإلطــار، أثمــرت الجهــود التــي بــذلتها لجنــة بــازل وبالتعــاون مــع األطــراف األخــرى ذات العالقــة إلــى تحــديث 
بعنوان "الممارسات  2015، وٕاصدار مبادئ إرشادية منقحة جديدة في العام 2010المبادئ السابقة الصادرة في العام 

"، كمــــا وأكــــدت اللجنــــة علــــى ضــــرورة تبنــــي هــــذه المبــــادئ مــــن كافــــة الجهــــات اإلشــــرافية الفضــــلى لحوكمــــة المصــــارف
   والمصارف للحفاظ على الجهاز المصرفي والنظام المالي. 

وتعتبــر حوكمــة المصــارف فــي طليعــة أولويــات عمــل ســلطة النقــد الفلســطينية بصــفتها الســلطة اإلشــرافية علــى القطــاع 
د إلــــى المصــــارف عنصــــرًا هامــــًا ضــــمن جهودهــــا المســــتمرة لمواكبــــة أفضــــل المصــــرفي، وتمثــــل توجيهــــات ســــلطة النقــــ

  الممارسات الدولية وتعتبر بمثابة الخطوة األولى في تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة.
جهود سلطة النقد المستمرة في إرساء القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف إطار ضمن و  هذا السياق،وفي 

ذات العالقة، فقد قامت بمراجعة وتطوير دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصــارف فــي ومواكبة التطورات 
والتي اعتمدتها  2015التي تم إقرارها من لجنة بازل في العام استنادًا إلى المبادئ  2013فلسطين الصادر في العام 

محــافظي البنــوك المركزيــة ومؤسســات  مجلــس-ربــيالعأيضًا لجنة الرقابة المصرفية العربية المنبثقة عن صــندوق النقــد 
لتعزيز وعي أعضاء مجالس اإلدارة باعتبارهم . ويشمل هذا الدليل مجموعة من المبادئ الهامة والهادفة -النقد العربية

طــراف الجهــة ذات المســؤولية األهــم فــي إدارة المصــارف، وتنظــيم العالقــة بينهــا وبــين اإلدارة التنفيذيــة والمســاهمين واأل
إلســهام فــي تحســين وتطــوير إضــافة إلــى ااألخــرى ذات العالقــة، وتعزيــز دور إدارة المخــاطر وخطــوط الــدفاع الــثالث، 

 أداء المصارف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي للمساهمة في عملية التنمية االقتصادية المستدامة.
 

كون لــه مــن أثــر كبيــر علــى رفــع مســتوى األداء وتــثمن ســلطة النقــد عاليــًا التــزام إدارات المصــارف بهــذا الــدليل، لمــا ســي
وتحسين المناخ اإلستثماري وتــوفير البيئــة المناســبة لحمايــة وضــمان حقــوق وتدعيم استقرار النظام المالي واالقتصادي 

  كافة األطراف بما في ذلك المساهمين والمستثمرين والدائنين والمودعين.
  المحافظ

   زام الشواعــ
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  حول حوكمة المصارفمتطلبات قضايا عامة 
 مهيد: ت .1

تولت لجنة بــازل للرقابــة المصــرفية مهمــة صــياغة معــايير مناســبة لحوكمــة المؤسســات المصــرفية اســتنادًا إلــى المبــادئ 
)، وســعت اللجنــة مــن خــالل المعــايير التــي أصــدرتها إلــى OECDالصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة (

حيــث شــملت هــذه المعــايير عــدد مــن االعتبــارات الخاصــة بالعمــل المصــرفي مثــل مراعاة خصوصية العمل المصرفي، 
 حقوق المودعين وٕادارة المخاطر، كما أولت اهتمامًا كبيرًا لمعايير الرقابة الداخلية في المصرف.

 ، ومــن ثــم تــم1999أصدرت لجنة بازل النشرة اإلرشادية األولى لمبادئ حوكمة المصارف في عــام وفي هذا اإلطار، 
مـــن منظمـــة التعـــاون  2004اســـتنادًا إلـــى مبـــادئ حوكمـــة الشـــركات التـــي نشـــرت فـــي العـــام  2006تعـــديلها فـــي العـــام 

) والتــي تهــدف إلــى مســاعدة الحكومــات فــي جهودهــا الراميــة إلــى تقيــيم وتحســين إطــار OECDاالقتصــادي والتنميــة (
    ل.حوكمة الشركات وتوفير التوجيه للمشاركين والمنظمين من أسواق الما

 ازدادت قناعة الهيئات الرقابية الدولية بأهمية حوكمة الشــركات بشــكل عــام والمصــارف بشــكل خــاص نتيجــة لالزمــات
وٕاخفــاق العديــد مــن المصــارف  2007واالقتصــادية المتتابعــة التــي مــن اهمهــا االزمــة الماليــة العالميــة فــي العــام  المالية

التي استدعت القيام بإصالحات تتناسب مع المخاطر التي هددت لعدة أسباب منها ما هو جوهري ويتعلق بالحوكمة و 
  االستقرار المالي والتي من بينها ضعف وسوء الحوكمة.

منقحــة للحوكمــة مــن أهمهــا المعــايير الصــادرة عــن منظمــة التعــاون  وأدلــة معــايير تتضــمن دوليــة أوراق عــدة اصــدار تــم
، والمعــايير الصــادرة عــن 2015مــة فــي يوليــو مــن العــام ) لحوكمــة الشــركات المتبنــاة مــن المنظOECDاالقتصــادي (

ن تلـــك أحيـــث  ،2015يضـــًا فـــي يوليـــو مـــن العـــام ألجنـــة بـــازل للرقابـــة المصـــرفية بشـــأن حوكمـــة المصـــارف الصـــادرة 
المعـــايير صـــدرت منقحـــة عـــن المعـــايير التـــي ســـبقتها بغـــرض االســـتفادة مـــن تجـــارب العديـــد مـــن الـــدول فـــي التطبيـــق 

 هداف التالية:األ لى تحقيقإضافة باإل
نظمــــة فعالــــة إلدارة أدارة التنفيذيــــة فــــي مجــــال تطبيــــق عمــــال اإلأدارة علــــى شــــرافي لمجلــــس اإلتعزيــــز الــــدور اإل - أ

 المخاطر وتوسيع نطاق التوجيهات بالخصوص.
عضاء بالتزاماته دارة ككل وأهمية وفاء كل عضو من األالتأكيد على أهمية توفر الكفاءة واألهلية في مجلس اإل -  ب

 لى استمرار مواكبته للتطورات المصرفية.إضافة إسؤولياته وم
هميــة دور وحــدات األعمــال، وفريــق ادارة المخــاطر، أتعزيــز التوجيهــات الخاصــة بحوكمــة المخــاطر بمــا يشــمل  -  ت

دارة المخــاطر اضــافة الــى التأكيــد علــى أهميــة إووظيفــة التــدقيق والرقابــة الداخليــة (خطــوط الــدفاع الــثالث) فــي 
   اطر السليمة التي تُبنى عليها ادارة المخاطر في المصرف.ثقافة المخ

  

تحديد مختلف مســؤوليات وأدوار  لىعساعد إن التركيز المتزايد على المخاطر، وتدعيم إطار الحوكمة لدى المصرف 
ثــة"، المصرف لمعالجــة المخــاطر وٕادارتهــا، خصوصــًا األدوار والمســؤوليات المتعلقــة بمــا يســمى بـــ "خطــوط الــدفاع الثال

(خــط األعمــال) المتثمــل فــي التعــرف علــى وٕادارة  يعتبــرحيــُث هــذه الخطــوط دورًا هامــًا يلعبــه.  حيــث أن لكــل واحــد مــن
المخاطر كواجهة أمامية خصوصــًا فــي النشــاطات واألعمــال التــي يقــوم بهــا خــط الــدفاع األول. أمــا خــط الــدفاع الثــاني 
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راقبـــة المخـــاطر واإلبـــالغ عنهـــا علـــى نطـــاق المصـــرف ككـــل (وظيفـــة إدارة المخـــاطر) فمســـؤوٌل عـــن تحديـــد وقيـــاس وم
وبشــكل مســتقل عــن خــط الــدفاع األول، باإلضــافة إلــى وظيفــة االمتثــال التــي تعتبــر جــزءًا مــن خــط الــدفاع الثــاني لهــا 
دروها الخاص أيضًا. أمــا وظيفــة التــدقيق الــداخلي فتمثــل خــط الــدفاع الثالــث للمصــرف، حيــث تقــدم التأكيــدات لمجلــس 

بمــا يشــمل المراجعــات وعمليــات التــدقيق المبنيــة علــى المخــاطر، -اإلطار العام للحوكمة فــي المصــرفة على أن اإلدار 
يتســم بالفعاليــة وأن السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالمصــرف مطبقــة بشــكل  -إلضــافة إلــى إطــار مخــاطر الحوكمــةبا

 ثابت ومالئم. 
دارة التنفيذيــة دارة واإلســي للحوكمــة ومحفــز لســلوك مجلــس اإلساأنظمة المكافآت والحوافز والتعويض كمكون أ هميةأ -  ث

 ذلك على عمليات المصرف وثقافة المخاطر فيه. أثرتجاه تقبل المخاطر وعكس 
 

  :الحوكمة للجهاز المصرفي هميةأهداف و أ .2
 هدافاأل:  

 تحقيق الشفافية واإلفصاح. . أ
 .والمودعين حماية حقوق المساهمين . ب
 تعزيز دور إدارة المخاطر. . ت
اللجــان  ل عمليــة الرقابــة واالشــراف علــى أداء المصــارف عبــر تحديــد أطــر الرقابــة الداخليــة وتشــكيلتســه . ث

 المتخصصة.
 ، وتعظيم الربحية.السوقية للمصرف القيمة زيادة . ج
 مع المصرف. ذات العالقة األطراف مع الثقة تعزيز . ح
 .المالية للمصارف األزمات مخاطر تقليل . خ
 بالمصارف. الفساد ضبط مخاطر . د
 اظ على االستقرار المالي واالقتصادي.الحف . ذ

 

  :أهمية وضع دليل لقواعد الممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين  
تعزيز وعي المصارف بموضوع الحكم الجيد، وخلــق إجمــاع علــى أهميــة تطبيقــه مــن أجــل تحقيــق الفوائــد  . أ

 المرجوة منه.
 قانونية ذات الصلة والواردة في القوانين. وضع إطار تنظيمي لحوكمة المصارف استكماًال للمتطلبات ال . ب
توفير إرشادات للمصارف حول كيفية تحقيق التــزام أفضــل بالمعــايير والممارســات الدوليــة الفضــلى إلدارة  . ت

 المصارف.
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 التطبيق:  مجال .3
 المصارف وفقًا للتالي: يتم تطبيق هذه المبادئ على

فإن على المصارف المحلية  لى المصارف المحليةإضافة إلى سريان هذه التعليمات عالمصارف المحلية:  .3.1
التي لديها شركات تابعة مملوكة باألغلبية تعمل في القطاع المالي إعداد سياسة الحوكمة على مستوى 
المجموعة بشكل ينسجم مع هذه المبادئ لتطبيقها على كامل المجموعة، أو أن تتحقق المصارف من أن 

للمصرف المحلي شركات تابعة  في حال كان متوافقة مع هذه القواعد.سياسة حوكمة الشركات التابعة لها 
مملوكة باألغلبية مرخصة وتعمل خارج فلسطين، و/ أو فرع يمارس أعماله في دولة أخرى، فعلى المصرف 
ضمان توافق سياسة حوكمة الشركات التابعة أو الفرع مع هذه القواعد شريطة أن ال تتعارض مع المتطلبات 

 والتنظيمية في البلد المضيف. القانونية
وجــود ترتيبــات يثبــت وعليهــا تقــديم مــا ، تلتزم المصارف الوافدة بتطبيق ما ورد في هذا الدليل المصارف الوافدة: .3.2

تتوافق ومتطلبات هذا الدليل لدى المصرف األم، وأن هذه الترتيبات تتضمن ضوابط فعالة تخضع لها األنشــطة 
 ين.المسموح لها ممارستها في فلسط

للحوكمــة بمــا  1ذات مســتوى متقــدمأن تتبــع معــايير  ذات أهميــة نظاميــةيتعــين علــى المصــارف التــي ُتعتبــر  .3.3
يعكــس أهميتهــا النظاميــة؛ وذلــك مــن حيــث ثقافــة المخــاطر وٕادارة المخــاطر والرقابــة الداخليــة واالمتثــال، بمــا 

 .ينسجم وطبيعة نشاط المصرف ونموذج أعماله
 

 : يكل ومحتويات الدليله .4
أحكــام  المبــادئ علــى عــدة هــذه مــن مبــدأ كــل يحتــوي مبــدًأ إلزاميــًا، علــى أربعــة عشــر تمــت هيكلــة الــدليل بحيــث اشــتمل

االلتزام بها، وفــي حــال عــدم االلتــزام يتوجــب علــى المصــرف تقــديم المبــررات  المصارف جميع وعلى التطبيقتستوجب 
يجب أن يقوم المصرف باإلفصاح في تقريره السنوي  )، كماComply or Explainوشرحًا يبين أسباب عدم االلتزام (

  للمساهمين حول مدى االلتزام بمعايير الحوكمة ومبررات عدم االلتزام.
  
 الواردة في الدليل: اتبرز التعريفأ .5

مجموعــة العالقــات والقواعــد واإلجــراءات والمبــادئ التــي " اعلــى أنهــتعــرف  ســلطة النقــد منظــورالحوكمــة مــن  .5.1
بشـــكل يتوافـــق مـــع القـــوانين  مصـــالح األطـــراف ذات العالقـــةبمـــا يحقـــق  بطريقـــة حصـــيفة تضــمن إدارة المصـــرف

  ."وتنميته وبما يحقق الحفاظ على المصرف والتعليمات والممارسات الفضلى في مجال العمل المصرفي

                                                 
  :- على سبيل المثال ال الحصر- يوجد بعض األوراق التي تناولت ھذه المعايير ومنھا 1

Financial Stability board (2012): "Increasing the Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision". 
Financial Stability board (2013): "Principles for An Effective Risk Appetite Framework", FSB Publications, 
Document no. 131118. 
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الــدوائر فــي ولي ومسؤ التنفيذي (المدير العام/ المدير اإلقليمي) ونوابه ومساعديه  المدير العليا: ةالتنفيذياإلدارة  .5.2
 اإلدارة العامة/ اإلقليمية ونوابهم/ مساعديهم والقائمين بأعمالهم.

  

 المسؤولون الرئيسيون:  .5.3
   .اإلقليمي ونوابه ومساعديه/ المدير العام  .   أ
 في المصرف.نشطة الدوائر واأل والثاني لكافةالمسؤول األول  .   ب
 مدراء المناطق. .   ت
مـــن يقـــوم مقامـــه مهمـــا اختلفـــت التســـمية، باســـتثناء مـــدراء المســـؤول األول والمســـؤول الثـــاني ألي فـــرع أو  .   ث

 المكاتب التابعة لفروع.
 المسؤول الفني األول (مدير العمليات) ألي فرع أو من يقوم مقامه مهما اختلفت التسمية. .   ج
 المراقب الشرعي في المصارف اإلسالمية. .   ح

 

 العضو المستقل:  .5.4
ت تحد من قدرته على اتخاذه لقرارات موضوعية تأثيرا ةوالذي ال يخضع ألي دارة المصرفإعضو مجلس  .5.4.1

  التالية: الشروطبالحد األدنى يلبي والذي  لصالح المصرف
مــن  ف)لبــاأل 2مــا نســبته (عــن  أي مــن أقربائــه حتــى الدرجــة الثانيــةمســاهمة أو  ال تزيــد مســاهمته أن - أ

 المصرف.أسهم 
 معًا سيطرة على المصرف. عضوًا في مجموعة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون يكون أال  -  ب
أن ال يعمل أو سبق له العمل بوظيفــة تنفيذيــة لــدى المصــرف أو أي مــن المؤسســات التابعــة للمصــرف  -  ت

 .السابقةالثالث خالل السنوات 
و/  أن ال يتقاضى من المصرف أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء مــا يتلقــاه لقــاء عضــويته فــي المجلــس -  ث

 .اها بصفته مساهماً رباح التي يتقاضو توزيعات األأ
تقـــدم خـــدمات استشـــارية أو مهنيـــة أو غيرهـــا مـــن الخـــدمات أو توريـــد الســـلع  ةأن ال يعمـــل فـــي مؤسســـ - ج

للمصــرف أو ألي مــن المؤسســات التابعــة للمصــرف، أو يعمــل علــى تقــديم تلــك الخــدمات وتوريــد تلــك 
 السلع بصفته الشخصية.

أو بــأي عضــو مــن  اآلخــرين المجلــسأعضــاء  أن ال تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانيــة مــع أي مــن - ح
 أو اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف. أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة للمصرف

ألــف  100تزيــد عــن بأية مؤسسة تحصــل علــى تمــويالت و غير مباشرة أمباشرة مصلحة أن ال تربطه  - خ
 من المصرف. دوالر
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مــن مــدراء المصــرف التنفيــذيين عضــوًا فــي مجلــس أن ال يقــوم بوظيفــة تنفيذيــة فــي مؤسســة يكــون أي  - د
 إدارتها.

و غيــر أمباشــرة  مصــلحةأن ال يعمل كموظف لدى مدقق الحسابات الخارجي للمصــرف وأن ال تربطــه  - ذ
  بهذا المدقق أو أي من المؤسسات التابعة له.مباشرة 

االختصــاص فــي إضــافة لشــروط االســتقاللية أعــاله ينبغــي أن يكــون العضــو المســتقل مــن ذوي الخبــرة و  - ر
 األمور المالية والمصرفية.

، على الرغم من انطباق كافة سلطة النقد اتلتقدير لسلطة النقد اعتبار أي عضو غير مستقل وذلك وفقًا  .5.4.2
 ) أعاله.5.4.1الشروط الواردة في البند (

 

بمهــام لجنــة تقــوم  ةأيــ عضــوًا فــيالذي ال يكــون دارة المصرف إعضو مجلس : دارة غير تنفيذيإعضو مجلس  .5.5
 تنفيذية في المصرف.

 

   لعالقة التي يتحقق بموجبها لشخص أو مجموعة من األشخاص أي مما يلي:ا المساهم المسيطر: .5.6
حيــازة شــخص أو مجموعــة أشــخاص يعملــون معــًا أو تجمعهــم مصــلحة مشــتركة أو صــلة قرابــة حتــى الدرجــة  . أ

) أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو القــوة %20الثانية، يمتلك أو يمتلكون بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة نســبة (
  التصويتية.

 في الشركة. المدراءالقدرة على اختيار غالبية  . ب
لديه أو لديهم قدرة مباشرة أو غير مباشرة على ممارسة تأثير فعال على الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها،  . ت

 أو مسؤوليها الرئيسيين أو القرارات الصادرة عنهم.
 

الــة التــي يكــون فيهــا الشــخص فــي وضــع تــرجح فيــه شــبهة حصــوله علــى مصــلحة أو هي الحتضارب المصالح:  .5.7
فائــدة أو منفعــة خاصــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لــه أو أو تــؤثر علــى قدرتــه علــى أداء مهــام وظيفتــه ومســؤولياته 

 .بموضوعية ونزاهة
  

لــنظم، الــذي يــتم مــن هــو الــنهج الكلــي، بمــا فــي ذلــك السياســات والعمليــات والضــوابط وا إطــار شــهية المخــاطر: .5.8
ـــألدوار والمســـؤوليات  ـــد رغبـــة المصـــرف فـــي المخـــاطرة، وســـقوف المخـــاطر، والخطـــوط العريضـــة ل ـــه تحدي خالل

خــذ بعــين االعتبــار بحيث يتعين علــى بيــان شــهية المخــاطر األ ،المشرفة على تنفيذ ومراقبة بيان شهية المخاطر
 مع األهداف االستراتيجية للمصرف.نسجم يالمخاطر المادية للمصرف فضًال عن مخاطر السمعة وبحيث 

  

صـــياغة خطيـــة للمســـتوى الكلـــي ألنـــواع المخـــاطر التـــي يتقبلهـــا المصـــرف، أو يتجنبهـــا  بيـــان شـــهية المخـــاطر: .5.9
ـــاح ورأس المـــال، ومقـــاييس  ،لغـــرض تحقيـــق أهدافـــه ـــة بالنســـبة إلـــى األرب ـــان األســـاليب الكمي ويتضـــمن هـــذا البي
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أن تتضــمن أســاليب نوعيــة للتصــدي لمخــاطر الســمعة ومخــاطر الســلوك  المخــاطر والســيولة وغيرهــا، كمــا ينبغــي
 والممارسات غير األخالقية.وتمويل اإلرهاب وكذلك ذات العالقة بغسل األموال 

 

 علــى أنهــا هــي المصــارف التــي تــم تصــنيفها وفقــًا لمؤشــرات ومعــايير محــددةالمصــارف ذات األهميــة النظاميــة:  .5.10
إلــى آثــار ؤدي يــقــد أو تعثرهــا  اخفاقهــاأن  ككل، حيــثُ  ام المالي واالقتصادذات اهمية نظامية على مستوى النظ

  سلبية كبيرة على النظام المالي واالقتصاد بشكل عام.
 

 :وكمةـادئ الحـمب .6
  .اإلدارة مجلسمهام مبدأ األول: ال .6.1

ــك وضــع إدارة المســؤولية الشــاملة عــن اإلدارة  مجلــسيتحمــل  هــداف األالسياســات و المصــرف بمــا فــي ذل
ــيم المؤسســيةيجية واســتراتيالســتراتا عــن مســؤوًال ، ويكــون للمصــرف جية المخــاطر ومعــايير الحوكمــة والق

 التنفيذيةاإلدارة على إلشراف إلى اباإلضافة  ،على سالمة تطبيقهاواإلشراف والمعايير األهداف تطبيق هذه 
  .اثناء تطبيقها لتلك اإلستراتيجيات واألهداف

 :يات مجلس اإلدارةلؤو اإلطار العام لمهام ومس .6.1.1
  لياتهم:ؤو ومسخذ بعين االعتبار األمور التالية لدى قيامهم بمهامهم عضاء مجلس اإلدارة األأعلى  يتوجب

 لين الرئيسيين.ؤو دور المجلس المتميز عن دور المساهمين ودور المس . أ
 .مساهمينالو للمصرف  واإلخالصمانة واجبات األ . ب
آمــن وســليم بمــا يتوافــق مــع المعــايير الرقابيــة ف بشــكل العمــل بحســن نيــة تجــاه تحقيــق مصــالح المصــر  . ت

 والتشريعات المعمول بها. والقوانين
 تشمل:من المجاالت بحيث  ضمن مجموعةومسؤولياته ينفذ المجلس مهامه  .6.1.2
بمــــا يشــــمل اســــتراتيجية  مــــور االســــتراتيجيةاألرســــم السياســــات و بتحديــــد األهــــداف و ليات المتعلقــــة ؤو المســــ . أ

وأن تعكــــس السياســــة العامــــة أولوليــــات اســــتخدام المــــوارد المتاحــــة وخطــــط اليــــة، المخــــاطر والســــالمة الم
مراقبــة تطــور و  فضــًال عــن مســؤوليته النهائيــة عــن إدارة وتنظــيم المصــرفالمصــرف نحــو تحقيــق غاياتــه، 

، مــع دارة التنفيذية لألهــدافوضاع المصرف والتأكد من تحقيق أهدافه والتخطيط ومراقبة عملية تنفيذ اإلأ
اة المصــالح الماليــة طويلــة األجــل للمصــرف وتعرضــه للمخــاطر وقدرتــه علــى إدارة المخــاطر بشــكل مراعــ
 فعال.

والتأكــد مــن  ،شــهية المخــاطر فــي المصــرف إطــارليات المتعلقة بشهية المخــاطر مــن خــالل تحديــد ؤو المس . ب
، ونشــر الحــوافزو آفــات متها لألهداف االســتراتيجية ورأس المــال والخطــط الماليــة وممارســات مــنح المكءموا

شهية المخاطر على كافة المستويات في المصرف من خالل تطوير وثيقة لشــهية المخــاطر بحيــث  إطار
 طراف من فهمها بسهولة.تمكن كافة األ
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 ليات مالية بهدف ضمان قوة واستدامة الوضع المالي للمصرف.ؤو مس . ت
والتأكــد مــن ة الرقابــة الداخليــة اعتمــاد نظــام شــامل إلدارة المخــاطر التــي قــد يتعــرض لهــا المصــرف وأنظمــ . ث

 التزام اإلدارة التنفيذية بهذه األنظمة.
اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي بحيث تشتمل على كافة الوظائف والمهام في المصــرف وبمــا  . ج

يحقــــق منــــع االزدواجيــــة أو تــــداخل المهــــام ويعكــــس التسلســــل اإلداري الســــليم بمــــا ينســــجم مــــع تفــــويض 
 أكد من أن الهيكل يسهل فعالية صنع القرار.الصالحيات والت

تشــكيل اللجــان الالزمــة لإلشــراف والتخطــيط والمتابعــة ألنشــطة المصــرف وتحديــد مســؤولياتها وتفويضــها  . ح
، وعلى المجلس لدى تشكيل اللجان مراعاة عدم إعاقة سير العمل وتجنب ازدواجية بالصالحيات المحددة

 .مهام هذه اللجان
لنافــذه واألنظمــة طة المصــرف المختلفــة وفــق القــانون واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات امتابعــة ومراقبــة أنشــ . خ

 ، بما يشمل التأكد مما يلي:الداخلية للمصرف
 تقارير دورية وتفصيلية ودقيقة عن المركز المالي للمصرف وأدائه. تلقي مجلس اإلدارة .1
داء الفعلي مع المخطط وفق مدى تحقيق المصرف ألهدافه المرسومة من خالل مقارنة نتائج األ .2

 الموازنات التقديرية.
سالمة الرقابة على عمليات وأنشطة المصرف ووضع وتتنفيذ آليات للمساءلة والمسئولية لجميع  .3

 المستويات اإلدارية واألنشطة  لتحديد المخاطر وٕادارتها وتقديم التقارير عنها
أكد من فعالية النظم عن طريق اختبارها وجود نظم سليمة وواضحة التخاذ القرارات والرقابة والت .4

  بانتظام وتقديم التقارير حولها.
قيام اإلدارة التنفيذية بإطالع المجلس وبشكل فوري على أية إنتهاكات لإلجراءات والتعليمات  .5

  التي قد تعرض أصول المصرف وتعامالته للخطر.
رير منتظمة عن نتائج وضع سياسات مكتوبة وواضحة بشأن إدارة عمليات الخزينة وتلقي تقا .6

  أعمالها بما يشمل أية مخالفات لهذه السياسات.
إصدار تعليمات وقواعد مكتوبة لمنع عمليات االحتيال والتزوير واإلخطار الفوري عن حاالت  .7

  التزوير أو االشتباه.
وضع سياسات وٕاجراءات خاصة لمنع ومكافحة عمليات غسل األموال بما ينسجم مع التعليمات  .8

  ن ذات العالقة.والقواني
إخضاع عمليات فروع المصرف خارج الحدود لمستوى مالئم من الرقابة بما يضمن حسن سير  .9

 عملياتها وتحقيقها لمستويات مجدية من األرباح.
 انتخاب رئيسًا للمجلس ونائب أو نائبين للرئيس. . د
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ستشاريين القادرين على إدارة تعيين المسؤول التنفيذي األول (المدير العام) ونوابه ومساعديه والخبراء واال . ذ
شــؤون المصــرف بكفــاءة وفعاليــة وتحديــد رواتــبهم ومكافــآتهم، علــى أن يكــون ذلــك وفــق سياســة التوظيــف 

 والتعيين المعتمدة من المجلس.
، علــى أن يــتم ف السنوية) والختامية المراجعة مــن المــدقق الخــارجيصاعتماد البيانات المالية المرحلية (ن . ر

 ء مجلس اإلدارة قبل أسبوع من تاريخ عقد اجتماع المجلس الخاص بذلك.توزيعها على أعضا
، وعلــى ليات وأخالقيــات العمــلو تأســيس الثقافــة والقــيم المؤسســية عــن طريــق فــرض معــايير مناســبة للمســؤ  . ز

المجلــــس اعتمــــاد وٕاصــــدار ميثــــاق للســــلوك المهنــــي لمــــوظفي المصــــرف يشــــمل المعــــايير المهنيــــة والقــــيم 
 نزاهته ونزاهة اإلدارة العليا والموظفين.المؤسسية التي تعزز 

ضمان اتخاذ الخطــوات المناســبة إليصــال قــيم المصــرف ومعــايير قواعــد الســلوك المهنــي المعتمــدة لجميــع  . س
المستويات لدى المصرف، ووضع معايير العمل لإلدارة العليا والموظفين عــن طريــق توثيــق ونشــر قواعــد 

وثيقة مشابهة، باالضافة الى التأكد مــن أن كافــة المــوظفين  للممارسات الفضلى لحوكمة المصرف أو أية
 على دراية ووعي بأنه يتم اتخاذ اإلجراءات المالئمة في حال وجود تصرفات وسلوك غير مالئم. 

حوكمــة ســليم للمخــاطر مــن خــالل وضــع حــدود واضــحة تمكــن المصــرف مــن اتخــاذ  إطــاراعــداد ومراقبــة  . ش
 خروقات. أيةاالجراءات الالزمة في حال حدوث 

المسؤوليات التنظيمية بهدف التنسيق بكفاءة وفعالية بين وحدات األعمال حتى ال تكون هناك ثغرات فــي  . ص
 خطوط الدفاع الثالث).بنموذج الضوابط الداخلية وضمان عدم االزدواجية بين المهام (والتي تعرف 

 ى موافقة سلطة النقد.التوصية للهيئة العامة إلعتماد المدقق الخارجي للمصرف بعد الحصول عل . ض
التوصية للهيئة العامة بعد الحصول على موافقة سلطة النقد باعتماد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشــرعية  . ط

 (في المصارف االسالمية) وتحديد شروط تعيينهم وضمان حياديتهم واستقاللية عملهم.
بمقتضاه عن سلطة النقــد أو قــانون أية مسؤوليات يحددها قانون المصارف والتعليمات والقرارات الصادرة  . ظ

 الشركات أو النظام الداخلي للمصرف.
لدى لشهية المخاطر  إطاردارة التنفيذية ومسؤول المخاطر تطوير يتوجب على المجلس بالشراكة مع اإل .6.1.3

، بحيث تتضمن حوكمة المخاطر ثقافة ومراقبتهالمصرف ووضع االجراءات الالزمة لضمان االلتزام به 
 دارة المخاطر ووظائف الرقابة الداخلية.إر وادارتها باالضافة الى تحديد جيد لمسؤوليات قوية للمخاط

من  الدوائر الرقابيةالقيام مع اإلدارة العليا بمراجعة منتظمة للسياسات والضوابط ووظائف  على المجلس .6.1.4
 الهامة.أجل تحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين وكذلك تحديد ومعالجة المخاطر والقضايا 
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 وظيفة ضابط اتصال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
  يتحمل مجلس إدارة المصرف مسؤولية االلتزام بالمنظومة التشريعية المتعلقة بالقوانين واللوائح والتعليمات

يما وقواعد السلوك ومعايير الممارسات المهنية السليمة بشأن بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، ال س
) لسنة 14وتعديالته والتعليمات الصادرة بموجبه، والمرسوم الرئاسي رقم ( 2015) لسنة 20القرار بقانون رقم (

افحة غسل األموال وتمويل بشأن تعديل القرار بقانون بشأن مك 2016لسنة ) 13رقم (والقرار بقانون ، 2015
سل األموال وتمويل اإلرهاب، والتعليمات الصادرة والتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غ، اإلرهاب

 عن سلطة النقد بهذا الشأن، وأن يكون على دراية وفهم واضح لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
  يقع على عاتق المصرف االلتزام بمتطلبات تعليمات سلطة النقد السارية بشأن تعيين ضابط اتصال مكافحة

بما يشمل مسؤولية إنشاء الوظيفة ومتطلبات التبعية واالستقاللية والمهام الموكلة  غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بضابط االتصال والمتطلبات الالزمة بشأن تعيينه وٕانهاء خدماته وأية متطلبات أخرى بهذا الشأن، وبذل العناية 

التنظيمية لمكافحة غسل األموال المهنية الالزمة وايجاد الطرق المالئمة ذاتيًا لاللتزام بالمتطلبات التشريعية و 
 وتمويل اإلرهاب.

 
قد وضابط اتصال مكافحة غسل األموال على المجلس التأكد من أن شاغلي وظائف الرقابة الداخلية  يتعين .6.1.5

تم تعيينهم من ذوي المؤهالت والخبرات المناسبة وأنه قد تم تخصيص الموارد الكافية لهم للقيام بمسؤولياتهم 
 ل.بشكل مستقل وفعا

دارة المخــاطر علــى مســتوى المصــرف (المتعــارف عليهــا بخطــوط إمســؤوليات يتوجــب علــى المجلــس تحديــد  .6.1.6
الــدفاع الــثالث) والتــي تهــدف الــى وضــع المعــايير لتوزيــع المســؤوليات بوضــوح باالضــافة الــى كيفيــة التنســيق 

جــراءات الرقابيــة و قصــور فــي اإلأبشــكل فعــال بــين خطــوط االعمــال المختلفــة بحيــث يــتم تجنــب وجــود فــراغ 
 دارتها.إعمال التي تغطي نفس المخاطر بغرض وكذلك تجنب تكرار األ

األعمــــال وضــــمان المعاملــــة العادلــــة يجــــب علــــى المجلــــس الــــدعوة الجتماعــــات المســــاهمين وٕاعــــداد جــــداول  .6.1.7
فــيهم المســاهمين الــذين يملكــون األقليــة مــن حصــص المصــرف) والمــودعين وغيــرهم مــن  نللمســاهمين (بمــ

 ذوي المصلحة. األطراف
اســتخدامها طــرف ذو  ســيءلمعــامالت التــي ييجــب علــى المجلــس التأكــد مــن عــدم تعــارض المصــالح ومنــع ا .6.1.8

 .عالقة
 دارة ضمان احتفاظ المصرف بعالقة فعالة مع سلطة النقد.يجب على مجلس اإل .6.1.9
 ،لمصــرفه بمســؤولياته ومهامــه تجــاه ايتحمــل المجلــس بشــكل فــردي وجمــاعي المســؤولية النهائيــة عــن قيامــ .6.1.10

 ومن أجل ذلك يتوجب اإللتزام بما يلي:
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عند إنضمام عضو جديد إلى المجلس، يجب أن يقوم رئيس المجلس، بمساعدة المستشــار القــانوني أو  . أ
وليات مجلــس اإلدارة مــع العضــو الجديــد وخاصــة مــا يتعلــق ؤ مــدير دائــرة اإلمتثــال، بمراجعــة مهــام ومســ
 لمبادئ الواردة في هذا الدليل.بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وكذلك ا

يحــدد فيهــا المواضــيع الخاصــة بــالمجلس، والتــي نظــام رســمي و أعلــى مجلــس اإلدارة أن يتبنــى الئحــة  . ب
يجــــب أن تشــــمل المتطلبــــات والمســــؤوليات الخاصــــة باعضــــاء المجلــــس بمــــا يضــــمن تحقيــــق الشــــفافية 

 لة.ءوالمسا
مستمر ودائم وبكفاءة عاليــة وهــو مــا يشــكل يجب على مجلس اإلدارة مراجعة مهامه ومسؤولياته بشكل  . ت

 ألساس في اإلدارة السليمة للمصرف.ا
 

 الــرأي أصــحاب مــن أشــخاص المجلــس أعضــاء بــين مــن يكــون أن يجــب المجلــس: قــرارات اتخــاذ عمليــة .6.1.11
 القيــام اإلدارة مجلــس رئــيس وعلــى منهم كل وتجارب خبرات من االستفادة لألعضاء يمكن بحيث ،والمعرفة
 .عليها االتفاق بعد القرارات ومساندة والبناء المنفتح والحوار األعضاء بين المتبادلة الثقة نشرل فاعل بدور

أن ال تقــل عــن مــرة واحــدة كــل  العمــل، علــىمتكــررة، ووفقــًا لضــرورات  بصــورة اجتماعاتــه عقــد المجلس على .6.1.12
 بين التواصل ميةأه إلى باإلضافة أمكن، كلما االجتماعات حضور األعضاء جميع على ويتوجب ،شهرين

 :جل ذلك يتوجب اإللتزام بما يليأاالجتماعات، ومن  بين رسمية غير بطريقة األعضاء
 ومحاضــر األعمــال جــدول المجلــس أعضــاء جميــع اســتالم مــن يتأكــد أن المجلــس رئــيس علــى يجــب . أ

 ،انعقــاده قبــل االجتمــاع موضــوعات خلفية عن كافية ودراسات مكتوبة ومعلومات السابقة االجتماعات
 .المجلــس مــن المعلومات نفس األعضاء جميع يستلم أن الضرورة، ويجب دعت إذا االجتماعات وبين

 اســتالمهم مــن والتأكــد الشخصية للمتابعة القانونية وليةؤ المس يتحملون األعضاء فإن الوقت وفي نفس
 .بعناية دراستها وعليهم ومناسبة كافية معلومات

 يتطلــب عنــدما وذلــك المجلــس حجــم فــي تغييــرات بــإجراء يةتوصــ للمســاهمين يقــدم أن المجلــس علــى  . ب
 .األساسي نظامه أو المصرف تأسيس عقد في تعديل إجراء المطلوب التغيير

 قبــل ولياتهمؤ ومســ بمهــامهم تنفيــذيين غيــر كأعضــاء انضــمامهم المحتمــل األشــخاص إعــالم يجــب . ت
 الترشيح لجنة تقوم أن ، ويجبهممن المطلوب لعمل الالزم بالوقت اللتزامهم بالنسبة وخاصة ترشيحهم،
باإلضــافة  التنفيــذيين، غيــر األعضــاء مــن واحــد كــل مــن المطلوبــة االلتزامــات بمراجعــة منتظمــة بصــورة

مجلــس إدارة أي مصــرف ه أي عضــوية فــي إلى اعالم كــل واحــد مــنهم بضــرورة إبــالغ اللجنــة قبــل قبولــ
 آخر.
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 عامــةمســاهمة  شــركات إدارة مجــالس ثالثــة مــن أكثــر عضــوية فــي يشــارك أن عضــو ألي يجــوز ال   . ث
 أي انتخــاب إعــادة أو انتخــاب يقتــرح أن للمجلــس يجــوز وال المصــالح، فــي تضــارب وجــود عــدم بشــرط
 .شركات ثالث أكثر من إدارة مجلس في يشارك عضو

يجب ان يتوفر لدى مجلس االدارة آلية فعالــة لتوثيــق محاضــر جلســاته وجلســات اللجــان المنبثقــة عنــه   . ج
طــراف الصادرة باالضافة الى تــوفير اآلليــة المناســبة لتطبيــق القــرارات ومشــاركتها مــع كافــة األ والقرارات
علــى أن يــتم تزويــد ســلطة النقــد بمحضــر كــل إجتمــاع للمجلــس موقعــًا خــالل شــهر مــن تــاريخ  ،المعنيــة

 .االجتماع
مســتقل عــن  يتخــذ قــراره بشــكل أن المجلــس أعضــاء مــن عضــو كــل علــى يجــب األعضــاء: قــرارات استقاللية .6.1.13

   :األعضاء اآلخرين في المجلس
 األقــل علــى الســنة فــي مــرة المســتقلين األعضــاء مــن واحــد كــل اســتقاللية ىدمــ بمراجعــة المجلــس يقــوم 

 المستقلين األعضاء من واحد كل ويقوم قبلهم، من عنها اإلفصاح يتم التي المصالح ضوء على وذلك
 .الغرض هذال الالزمة والمحدثة الضرورية المعلومات بتقديم

  جلســة اإلدارة لمجلــس اجتمــاع كــل تســبق أن يجــب األعضــاء، بــين والمنفــتح الحــر التواصــل لتســهيل 
 .ذلك غير أنفسهم المستقلين األعضاء قرر إذا إال فقط، المستقلين لألعضاء مخصصة

 ث متطلبــاتحيــ مــن الشركات قانون ، ومراعاةالجمعية العموميةالهيئة/ تجاه انعقاد مسؤولية مجلس اإلدارة  .6.1.14
 :المساهمين اجتماعات

  في هذا اإلطار يكون مجلس اإلدارة مسؤوًال عن:
  أوًال: للمصرف المحلي

ال يجوز الدعوة لعقد اجتماع هيئة أو جمعية عامة عادية أو غير عادية قبل الحصول على موافقة  .1
 سلطة النقد.

 اع وفق اإلجراءات التالية:تقديم طلب إلى سلطة النقد للحصول على موافقتها على انعقاد االجتم .2
 يقدم الطلب قبل ثالثة أسابيع على األقل من تاريخ االنعقاد المقترح. . أ
يرفق بالطلــب جــدول أعمــال االجتمــاع المقتــرح إضــافة إلــى كافــة الوثــائق والمســتندات المتعلقــة  . ب

 بالمواضيع المدرجة على الجدول.
يــة انتخــاب مجلــس إدارة جديــد، في حال كان أحــد بنــود جــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العموم . ت

فإنه يجب على المصرف أن يرفق بالطلب أسماء أعضــاء مجلــس اإلدارة المرشــحين لعضــوية 
 المجلس.
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يحــدد فــي الطلــب تــاريخ ومكــان االنعقــاد، علــى أن يكــون مكــان انعقــاد الجمعيــة العموميــة فــي  . ث
 فلسطين.

د الخطيــة عقــد االجتمــاع يجــوز وفــي حــاالت اســتثنائية وبعــد الحصــول علــى موافقــة ســلطة النقــ . ج
خارج فلسطين، شريطة تــوفير ربــط مــن خــالل االتصــال المرئــي بــين مكــان عقــد االجتمــاع فــي 

 كل من فلسطين والخارج.
يجــب أن يتضــمن الطلــب دعــوة منــدوب عــن ســلطة النقــد لحضــور االجتمــاع بصــفة مراقــب،  . ح

 ية.ويكون من حق المراقب تقديم أية توصيات يراها مناسبة للجمعية العموم
تصـــدر ســـلطة النقـــد موافقتهـــا علـــى انعقـــاد الجمعيـــة/ الهيئـــة العامـــة وعلـــى جـــدول األعمـــال، وتبلـــغ  .3

لعقــد الهيئــة وعلــى المصــرف دعــوة مراقــب  المصــرف بــذلك الســتكمال اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة
 الشركات لحضور االجتماع.

اســعتي االنتشــار تصــدران فــي يعلن عن اجتماع الهيئة/ الجمعية العموميــة فــي صــحيفتين يــوميتين و  .4
فلسطين ولمدة ثالثة أيام متتالية وذلك قبل أسبوعين على األقل من التاريخ المحدد النعقاد اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة للمصــرف المحلــي العــادي و/ أو غيــر العــادي داخــل فلســطين، بحيــث يتضــمن 

 اإلعالن تاريخ ومكان ووقت وجدول أعمال االجتماع. 
يومــًا مــن تــاريخ انعقــاد  مين لحضــور االجتمــاع قبــل خمســة عشــرطيــة لجميــع المســاهتوجيــه دعــوة خ .5

الهيئــة/ الجمعيــة العموميــة، ويــذكر فــي إعــالن الــدعوة مكــان وتــاريخ ووقــت االجتمــاع، ويرفــق معهــا 
جــــدول األعمــــال والتقريــــر الســــنوي ألعمــــال المصــــرف وجميــــع البيانــــات والمرفقــــات المعــــززة للبنــــود 

 األعمال حسب متطلبات القانون.المدرجة على جدول 
يجب أن يتضمن نموذج الدعوة تحديد نوع االجتماع (عادي/ غير عادي) إضــافة إلــى بنــود جــدول  .6

 األعمال.
يجـــوز للمســـاهم فـــي المصـــرف أن يوكـــل عنـــه مســـاهمًا آخـــر لحضـــور أي اجتمـــاع تعقـــده الجمعيـــة/  .7

 الهيئة العمومية للمصرف بالنيابة عنه بموجب ما يلي:
ية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس إدارة المصرف والموافــق عليهــا وكالة خط -

من قبل سلطة النقد على أن تودع القسيمة في المركز الرئيسي للمصرف قبل ثالثة أيام علــى 
 األقل من التاريخ المحدد لعقد االجتماع.
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 ة عنه.توكيل أي شخص بموجب وكالة معتمدة حسب األصول لحضور االجتماع نياب -
تعتبـــر الوكالـــة صـــالحة لحضـــور الوكيـــل ألي اجتمـــاع آخـــر يؤجـــل إليـــه اجتمـــاع الهيئـــة/ الجمعيـــة  .8

العموميـــة، ويكـــون حضـــور ولـــي أو وصـــي أو  وكيـــل المســـاهم فـــي المصـــرف أو ممثـــل الشـــخص 
االعتباري المساهم فيه بمثابة حضور قانوني للمساهم األصيل الجتمــاع الهيئــة/ الجمعيــة العموميــة 

 ن ذلك الولي أو الوصي أو ممثل الشخص االعتباري غير مساهم في المصرف.ولو كا
لقـــراءة ومناقشـــة  العموميـــة ةدعـــوة مـــدقق الحســـابات الخـــارجي لحضـــور اجتماعـــات الهيئـــة/ الجمعيـــ .9

 تقريره.
تقــديم تقريــر إلــى ســلطة النقــد بجميــع القــرارات التــي تتخــذها الهيئــة/ الجمعيــة العموميــة، مــع تزويــدها  .10

 محضر االجتماع عاديًا كان أو غير عادي خالل أسبوعين من تاريخ االنعقاد.بصورة عن 
نافذة إال بعــد الحصــول علــى موافقــة ســلطة النقــد الخطيــة  ال تعتبر قرارات الهيئة/ الجمعية العمومية .11

 عليها.
أو اتخـــاذ قـــرارات بشـــأن ايـــة / الجمعيـــة العموميـــة غيـــر العاديـــة بحـــث أي مواضـــيع للهيئـــةال يجـــوز  .12

ع غير مدرجة على جــدول األعمــال الموافــق عليهــا مــن ســلطة النقــد، وفــي حــال تــم ذلــك فــان مواضي
 أو تعتمدها.لسلطة النقد أن تلغي تلك القرارات 

 لسلطة النقد أن تعتد ببطالن اجتماع الهيئة/ الجمعية العمومية في الحاالت التالية: .13
 وفقًا للمتطلبات.إذا لم يتم الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة  - أ
 إذا لم يحضره مراقب الشركات. -  ب
 إذا لم يحضره مندوب سلطة النقد. -  ت
 ).5-1بمتطلبات البنود أرقام (إذا لم يتم االلتزام  -  ث

تتعارض يجوز لسلطة النقد إبطال أو إلغاء القرارات الصادرة عن الهيئة/ الجمعية العمومية إذا كانت   .14
 مقتضاه.مع قانون المصارف والتعليمات الصادرة ب

 

  ثانيًا: للمصرف الوافد
انعقــاد الهيئــة/ الجمعيــة العموميــة العاديــة وغيــر العاديــة للمصــرف إعــالم ســلطة النقــد كتابيــًا بموعــد  .1

 األم/ المركز الرئيس قبل أسبوعين على األقل من تاريخ االنعقاد.
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ان يجــــب أن يشــــمل ذلــــك بيــــان المواضــــيع المدرجــــة علــــى جــــدول أعمــــال االجتمــــاع، وموعــــده ومكــــ .2
 االنعقاد.

ـــد ســـلطة النقـــد بنســـخة عـــن محضـــر اجتمـــاع الهيئـــة/ الجمعيـــة العموميـــة موقـــع حســـب  .3 يجـــب تزوي
 انعقاد الجمعية العمومية.األصول في موعد ال يتجاوز أسبوعين من تاريخ 

  

 أحكام عامةثالثًا: 
صــادقة، أن تكــون اإلعالنــات الجتماعــات الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للمســاهمين ينبغي  .1

ــــــى شــــــرح لطبيعــــــة الغــــــرض  ودقيقــــــة وغيــــــر مضــــــللة. ويجــــــب أن تــــــنص اإلعالنــــــات بوضــــــوح عل
 والموضوعات المطروحة للمناقشة في هذه االجتماعات.

يجب المحافظــة علــى حقــوق المســاهمين مثــل حــق الحضــور والتصــويت خــالل اجتماعــات الجمعيــة  .2
 الوقت المناسب.العمومية والحق في الحصول على المعلومات الالزمة لذلك وفي 

وفـــــي مكـــــان مناســـــب ألكبـــــر عـــــدد مـــــن  تماعـــــات خـــــالل ســـــاعات العمـــــل الرســـــميةأن تنعقـــــد االج  .3
 المساهمين.

أن يــتم انتخــاب أو عــزل أعضــاء المجلــس بشــكل منفــرد، بحيــث يــتمكن المســاهمون مــن تقيــيم كــل   .4
 شخص على حدة.

ا األســــئلة المتعلقــــة أن يقــــوم رئــــيس االجتمــــاع بتشــــجيع المســــاهمين علــــى طــــرح األســــئلة، بمــــا فيهــــ .5
 بإرشادات وتوجيهات حوكمة المصرف.

أن يتم توفير محاضر االجتماعات إلى المساهمين، عند الطلب، في أقــرب فرصــة ممكنــة، بحيــث   .6
 يومًا من تاريخ االجتماع كحٍد أقصى. 30ال تزيد عن 

مين قبــل التأكــد مــن أنــه تــم اإلفصــاح مــن قبــل رئــيس المجلــس عــن كــل الحقــائق الجوهريــة للمســاه  .7
 إدالئهم بأصواتهم.

اإللتــــزام بالشــــفافية والموضــــوعية فــــي اإلفصــــاح عــــن جميــــع األمــــور الهامــــة التــــي تــــؤثر علــــى أداء  .8
 المصرف ونتائج أعماله وتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب.

داخلــة وجميــع اإليضــاحات اإلفصاح عن التزامات ومعــامالت األطــراف ذات العالقــة والمصــالح المت .9
 األخرى التي تتطلبها القوانين المحلية والمعايير الدولية.
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يجب على أعضاء المجلس التأكد من إنتهاج المصرف لسياسات المسؤولية اإلجتماعية واألخالقية  .10
  في كافة النواحي ذات الصلة.

اهمين، وبشــكل دعــوة جميــع أعضــاء المجلــس حضــور االجتماعــات والــرد علــى أيــة أســئلة مــن المســ .11
خــاص ضــمان تواجــد رؤســاء لجــان التــدقيق، والمكافــآت وقيــامهم بــالرد علــى األســئلة كــل فــي مجــال 

 اختصاصه.
إنشــاء موقــع إلكترونــي وتخصــيص قســم محــدد ضــمن ذلــك الموقــع لتوضــيح حقــوق المســاهمين فــي   .12

الهامــة المشــاركة فــي االجتماعــات والتصــويت فــي جميــع اجتماعــات المســاهمين، ونشــر المســتندات 
المعنية باالجتماعات ومــن ضــمنها الــنص الكامــل للــدعوة ومحاضــر االجتماعــات ويجــوز للمصــرف 

 أيضًا دراسة إمكانية تطوير وسائل إلكترونية للمساهمين لالتصال بالمصرف.
أن تتضــمن الــدعوة الموجهــة لحضــور اجتماعــات خاصــة بانتخــاب أو عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة  .13

 المعلومات التالية:
: في حالة تجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد المتوفرة، يجب أن توضح حال االنتخابفي  - أ

الدعوة لالجتماع طريقة التصويت والتي بموجبها يتم اختيار المرشح الفائز، وطريقة عد 
 األصوات.

 : بيان وجهات نظر األعضاء المنوي عزلهم كل على حدة بشكل عادل.في حال العزل -  ب
 

 ة أمام سلطة النقد:مسؤولية مجلس اإلدار  .6.1.15
  يكون مجلس اإلدارة هو المسؤول األول أمام سلطة النقد عن اآلتي:

إلتـــزام المصـــرف بتطبيـــق كافـــة التعليمـــات والقـــرارات الصـــادرة عـــن ســـلطة ومتطلبـــات قـــانون المصـــارف  .1
 والتشريعات األخرى ذات العالقة.

اإلســتخدام الســليم واآلمــن لتلــك  التأكد من قدرة وكفاءة األشخاص الــذين تــم تفــويض صــالحيات لهــم علــى .2
 الصالحيات وبما يحقق أهداف المصرف ويحافظ على أصوله.

 متانة الوضع المالي للمصرف والمحافظة على حقوق المودعين والمستثمرين. .3
  دقة ومصداقية وشفافية المعلومات والبيانات المالية التي تزود لسلطة النقد. .4
 يير اإلفصاح للبيانات المالية الصادرة عن سلطة النقد.اإللتزام بمتطلبات الحد األدنى من معا .5
 إعالم سلطة بشكل فوري في حال تعرض المصرف ألية مخاطر مفاجئة. .6
 إتخاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة لمعالجة القضايا الرقابية التي تطلبها سلطة النقد. .7



 

21 

 يمثــل أنــه نفســه يعتبــر نأ المجلــس أعضــاء مــن عضــو كــل على يجب المساهمين: لجميع المجلس تمثيل .6.1.16
 عــن ممثلــين وجــود يتجنــب أن المجلــس وعلــى األســاس، هــذا علــى التصــرف وعليــه المســاهمين، جميــع

خالفــات  ســاحة إلــى المجلــس يتحــول بــأن يســمح أال ويجــب المجلــس، بعضوية محددة مصالح أو مجموعات
 الشخصية. للمصالح

 حصــول يضــمن أن المجلــس علــى يجــب :ةالمســتقل المشــورة علــى اإلدارة مجلس أعضاء حصول إمكانية .6.1.17
 هــذه ضــرورة األعضــاء يقــرر حيثمــا المصــرف نفقــة علــى الفنية المشورة أو القانونية المشورة على األعضاء
شــريطة  المعتمــدة المصــرف سياســة حســب ذلــك يكــون أن ويجــب، ولياتهمؤ ومســ بمهــامهم للقيــام المشــورة

لدى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة تتعلــق  هامةأمور في حالة وجود أية  .المحافظة على السرية المصرفية
مســتقلة،  مشــورة إلــى اللجــوء عليــه يجــب تســويتها، مــن يــتمكن وال بــإدارة المصــرف أو أيــة إجــراءات مقترحــة،

 من موافقة أية  وأن اإلدارة، مجلس اجتماعات محاضر في تسجيلها يتم األمور هذه أن من يتأكد أن وعليه
  .خطي بشكل تتم إجراء أي على المجلس قبل

 المطروحــة المواضــيع فــي اإلدارة مشــاركة تشــجيع المجلــس علــى واإلدارة: المجلــس أعضــاء بــين االتصاالت .6.1.18
 لتقلــد إلعــدادهم أو ولياتهمؤ مســ بحكــم الــذين اإلداريــين ولينؤ المســ مشــاركة وكــذلك المجلــس، أمــام للدراســة
اصــل مــع أعضــاء التو  إلــى بحاجــة أنهم )فيذيالتن(المدير العام/  يعتقد والذي بالمصرف عليا إدارية مناصب

 نطــاق خــارج المصــرف إدارة مــع التواصــل حريــة التنفيــذيين غيــر األعضــاء لــدى يكــون أن يجــبالمجلــس، و 
التنفيــذي.  المــدير أو التــدقيق لجنــة رئــيس خــالل مــن التواصــل هــذا يكــون أن علــى اإلدارة مجلــس اجتماعــات

 .لتوضيح صالحيات االعضاء لإلدارة اإلدارة أمام ياسةالس هذه عن باإلعالن المجلس يقوم أن ويجب
 بين من ويكون بالمصرف اإلدارة التنفيذية العليا بتعيين (وعند الضرورة استبدال) المجلس يقوم أن يجب .6.1.19

 الداخلي). المدقق(، (المدير المالي)، )التنفيذي(المدير العام/   :ما يلي كحد أدنى ولينؤ المس هؤالء
ـــوم المج .6.1.20 ـــة يجـــب أن يق ـــوائح الداخلي ـــس بإعتمـــاد الل التـــي تحـــدد تســـمية منصـــب كـــل شـــخص مـــن كبـــار ل

والتنســيق مــع  بالتشــاور مــع لجنــة الترشــيح الداخليــة، وذلــكوليات ؤ والمســ ولين، والصــالحيات والمهــامؤ المســ
ولين، وتشــمل اللــوائح علــى العديــد مــن ؤ الء المســؤ وًال عــن هــؤ الــذي يكــون عــادًة مســ )التنفيــذي(المــدير العــام/ 

 ضمنها: وليات، ومنؤ والمسلمهام ا
وتمثيــل مصــالح  المصــرف،الصــالحيات للتصــرف بشــكل عــام بإســم  )التنفيــذي(المــدير العــام/ تفــويض  . أ

ولين والمــوظفين ؤ التعليمــات إلــى المســ المصــرف، وٕاصــدارالمصرف اثناء انجــاز المعــامالت نيابــة عــن 
 المصرف.في 

المحــدد بموجــب أحــدث  موعــدهااليــة المكتملــة والدقيقــة فــي ولية إعــداد القــوائم المؤ المــالي مســ المــديريــف لتك . ب
وتقــديم تقريــر واقعــي  الخصــوص،تعليمات سلطة النقد بهــذا  المصرف، ووفقالمعايير المحاسبية وسياسات 

 للمصرف.وواضح إلى مجلس اإلدارة حول حقيقة المركز المالي 
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ويشــمل  المصرف، وكفاءة عملياتية تشمل مهام المدقق الداخلي المراجعة المستقلة والموضوعية لفاعل . ت
ومراجعــة كفايــة وفاعليــة إدارة  للمصــرف، والتقــارير الماليــةذلــك مراجعــة واعتمــاد الســجالت المحاســبية 

 والحوكمة.المخاطر بالمصرف وعمليات الرقابة 
 

  ومن أجل تحقيق ما سبق يتوجب اإللتزام بما يلي:
  ومنها تحديد الحد األعلى للمعامالت  ،خرينولين اآلؤ والمس التنفيذيلمدير العام/ لتحديد الصالحيات المالية

 المالية التي يجوز لهم القيام بها بدون موافقة المجلس أو الرجوع إليه.
  السياســـات يجـــب أن يقـــوم المجلـــس وبحـــد أدنـــى مـــرة واحـــدة فـــي الســـنة بمراجعـــة خطـــة اإلحـــالل التـــي تشـــمل

في الحاالت الطارئــة وفــي ســياق األعمــال العاديــة  لتنفيذيالمدير العام/ لالخاصة باختيار الخلف والمبادىء 
والممارســات  والمهــارات، ،ويجــب أن تشــمل علــى تقيــيم للخبــرة واألداء ،للمصــرف والموافقــة علــى هــذه الخطــة

 .التنفيذيالمدير العام/ الوظيفية للمرشحين المحتملين لمنصب 
 

ة واتخــاذ القــرارات ذات العالقــة بعنايــة ودقــة وتكــون دراســة أيــة مقترحــات تتعلــق بإعــادة التنظــيم وٕاعــادة الهيكلــ .6.1.21
مبنيــة علــى تقيــيم المزايــا والتكــاليف المقابلــة، كمــا أنــه يترتــب علــى المجلــس متابعــة ســير تنفيــذ هــذه القــرارات 

  وأثرها على أداء المصرف.
 لةمتواص شخصية عالقات على)حالة بحسب كل اآلخرين واألعضاء(اإلدارة  مجلس رئيس يحافظ أن يجب .6.1.22

 آراء نقــل اإلدارة مجلــس رئــيس ويضــمن ،تهمهــم التــي والمواضــيع آرائهــم لمعرفــة المســاهمين ع كبــارمــ
 كبــار مــع واالســتراتيجيات الحوكمــة مجلــس اإلدارة رئــيس ينــاقش أن ويجب بأكمله. المجلس إلى المساهمين

 المساهمين. 
 مجلــس رئــيس يقــوم يجــب أن المســيطرين، المســاهمين مــن أكثــر أو واحــد علــى تحتــوي التــي المصــارف فــي .6.1.23

 واالحترام ولةؤ مس مناصبهم بطريقة استخدام على المسيطرين المساهمين بتشجيع اآلخرين واألعضاء اإلدارة
 المساهمين. صغار لحقوق الكامل

يجب أن تكون المعاملــة عادلــة مــع جميــع المســاهمين، كمــا يجــب اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة التــي تمنــع  .6.1.24
مــن داخــل المصــرف لــبعض المســاهمين دون غيــرهم قبــل اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات  تســريب المعلومــات

 للعامة.
 يجب أن يحرص المساهمون على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وممارسة حقهم في التصويت. .6.1.25
 على المساهمين عند التصويت أن يضعوا الصالح العام للمصرف والمساهمين عامة على رأس أولوياتهم. .6.1.26
ز للجمعية العمومية غير العادية بحث مواضيع أو اتخاذ قرارات بشأن أية مواضيع غير مدرجة على ال يجو  .6.1.27

جدول األعمال الموافق عليه مسبقًا من ســلطة النقــد، وفــي حــال تــم ذلــك فلســلطة النقــد الحــق بــأن تعتمــد تلــك 
 القرارات أو تلغيها.
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ية العمومية خالل شهر من تاريخ تزويد ســلطة تصادق سلطة النقد على القرارات المتخذة في اجتماع الجمع .6.1.28
 النقد بطلب المصادقة وتصبح نافذة اعتبارًا من تاريخ المصادقة.

يجــوز لســلطة النقــد إبطــال أو إلغــاء القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العموميــة إذا كانــت تتعــارض مــع قــانون  .6.1.29
 المصارف والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

  
  :مجلس اإلدارةعضاء أؤهالت متركيبة و الثاني:  المبدأ .6.2

الفهــم  لــديهم ن يتــوفرأعلــى التــدريب و  الحصــولمــن خــالل التأهيــل اســتمرار  المجلــسأعضــاء يتعــين علــى 
دارة إلــديهم القــدرة علــى الحكــم الســليم والموضــوعية فــي تكــون ن أو  واضــح لــدورهم فيمــا يتعلــق بالحوكمــةال

  المصرف.
دارة يشكل وفقًا للنظام األساسي للمصرف والقوانين يتولى مجلس إدارة كل مصرف محلي مرخص مجلس إ .6.2.1

 النافذة في فلسطين وبعد موافقة سلطة النقد على تشكيلة مجلس اإلدارة.
  :المجلسالشروط الواجب توفرها في أعضاء  .6.2.2

أن تكــون غالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مؤلفــة مــن أشــخاص يقيمــون بصــورة دائمــة فــي فلســطين. إال اذا  .1
 ذلك وبموافقة مسبقة من سلطة النقد. اقتضت الضرورة غير

 الصفات الشخصية والخبرات العملية المالئمة. امتالكاالتصاف بالنزاهة و  .2
فــي العديــد مــن المجــاالت ذات العالقــة ومــن  ل جمــاعي المعرفــة والخبــرة المناســبتينبشــك المجلــس امتالك .3

 التخطــيط االســـتراتيجيل: تخصصــات علميــة مختلفـــة حتــى يـــتم تحقيــق التكامــل والتنويـــع فــي اآلراء، مثـــ
األساسية التي تــنظم  القوانين والتعليماتو  خليةالرقابة الداو  المخاطرٕادارة و الحوكمة و  االتصال والتواصلو 

والدوليــة والبيئــة القانونيــة واإلقليمية االقتصادية المحلية عميق للتطورات فهم  لىإضافة إعمل المصارف 
 والرقابية. 

ن أويجــب  ،دارةح القيام بمهــام تحديــد واختيــار المرشــحين لعضــوية مجلــس اإليقع على عاتق لجنة الترشي .4
ن تأخــذ علــى أتتــوفر إجــراءات واضــحة لعمليــة تحديــد وتقيــيم واختيــار المرشــحين لعضــوية مجلــس اإلدارة 

النزاهــة والمهنيــة، القــدرة علــى  ،المرشــح، االســتقاللية والخبــرات لــدىبعــين االعتبــار مــدى تــوفر المهــارات 
 .ومسؤولياته هلى توفر الوقت الكافي للقيام بمهامإضافة إ ،دارةعضاء مجلس اإلأمع صل التوا

القــانون  جــبلسلطة النقد حق االعتراض على أي مرشح إذا ثبت لها أنه ال يلبــي المتطلبــات الالزمــة بمو  .5
ســاهمين واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات ذات العالقــة، أو إذا رأت أن تعيــين المرشــح يضــر بمصــلحة الم

 والمودعين.
للتأكد من قيام األعضاء بواجبــاتهم بشــكل ســليم، وذلــك يجب توفر إجراءات محددة وٕاجراء مراجعة دورية  .6

 في حالة المصارف التي يتم فيها اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل مساهمين مسيطرين.
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أثر/ التــأثير غيــر عضــاء مجلــس االدارة تجنــب حــاالت التضــارب فــي المصــالح وعــدم التــأيجــب علــى   .7
دارة التنفيذيــة)، و اإلأخــرين عضــاء مجلــس االدارة اآلأخــرين (من/علــى شــخاص اآلالمناســب من/علــى األ

عضــاء أو حتــى نتيجــة عالقــات اقتصــادية مــع أو حاليــة أو التــأثير غيــر المناســب نتيجــة وظــائف ســابقة أ
 دارة آخرين.إمجلس 

وم المصــرفية أو درجــة البكــالوريوس فــي مجــال العلــكحــد أدنــى  المجلــسأن يتوفر لدى أربعة من أعضــاء  .8
وأن تتــوفر لــديهم  غيرها من المجــاالت ذات الصــلة أو ة أو اإلدارة أو االقتصادأو المحاسب اإلدارة المالية

 والقوانين والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي. معرفة جيدة بمختلف األعمال التي يمارسها المصرف
أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة  ،الشخص االعتباري فيهم ممثلي نبم ،جلسالمال يجوز لرئيس وأعضاء  .9

أو مسؤولين رئيسيين أو موظفين في مصرف آخر أو مؤسســة إقــراض متخصصــة تعمــل داخــل فلســطين 
 دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 

 مصــرف بــأجر أو بــدون أجــرأن ال يشــغل رئــيس المجلــس أو أي عضــو فيــه أي منصــب تنفيــذي فــي ال .10
حيــث ، باســتقاللية القــرارات التخــاذ للمجلس كبرأ وٕامكانيات للصالحيات مناسب توازن وذلك بهدف خلق

كما أن ذلك يسهم في تجنب تركــز ، بفعالية الفصل بين المنصبين لمجلسيتطلب تنفيذ الوظيفة الرقابية ل
 يات المختلفة للمنصبين.السلطة والصالحيات ويساعد على توزيع األعباء والمسؤول

ال بموافقــة إخــرى أمســؤولة  قبــل ســلطة رقابيــةتــم فصــله مــن  شــخصب ل عضــوية المجلــسال يجــوز اشــغا .11
 .ووفقًا لتقديراتها مسبقة من سلطة النقد

، مــا لــم تتــوافر فيــه مسؤول رئيسي لــدى المصــرفأي أو  ز ألي شخص أن يشغل عضو المجلسال يجو  .12
 الشروط التالية:

 عة حسنة.سم وأن يكون ذ . أ
أن ال يكــون قــد تســبب فــي انهيــار أو إلحــاق خســارة جســيمة لمؤسســة مصــرفية أو مؤسســة إقــراض  . ب

  متخصصة أو أي مؤسسة أخرى عمل فيها مسؤوًال رئيسيًا أو عضوًا في مجلس إدارتها.
  أن ال يكون قد أشهر إفالسه أو عجز عن سداد ديونه بحيث أصبح متعثرًا. . ت
بحكـــم قطعـــي بجـــرائم الســـرقة، أو االحتيـــال، أو االخـــتالس، أو  أن ال يكـــون قـــد أديـــن مـــن محكمـــة . ث

ئتمــان، أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو اآلداب العامــة أو التزويــر، أو االفتــراء، أو الرشــوة، أو ســوء اإل
 ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.وتمويل اإلرهاب أي جريمة من جرائم غسل األموال

 خمسة وعشرين عامًا عند ترشحه لعضوية المجلس.عن مجلس اإلدارة أن ال يقل عمر عضو  . ج
يوقــف أي شــخص يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة، أو مســؤول رئيســي أو أي موظــف فــي المصــرف  .13

 منصبه في الحاالت التالية:
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 ) بند (ث) أعاله.12إذا أدين بإحدى الجرائم الواردة في الفقرة ( . أ
مجلـــس ألســـباب مبـــررة حمايـــًة إذا طلـــب مجلـــس إدارة المصـــرف تنحيـــة رئـــيس أو أحـــد أعضـــاء ال . ب

 لمصالح المودعين والمساهمين.
 إذا تم فصله من قبل سلطة رقابية أخرى مسؤولة وفقًا لتقديرات سلطة النقد. . ت
إذا خالف أحكام قــانون المصــارف أو األنظمــة أو التعليمــات أو القــرارات الصــادرة بمقتضــاه، إذا مــا  . ث

 أدت مخالفته إلى تعريض المصرف لمخاطر جسيمة.
ســلطة النقــد الحــق فــي إصــدار قــرار بفصــل عضــو مجلــس اإلدارة أو أي مســؤول رئيســي أو موظــف فــي ل .14

) بنــد (ث) أعــاله، فــي حــال عــدم صــدور قــرار مــن 12المصــرف فــي الحــاالت الــوارد ذكرهــا فــي الفقــرة (
 ) أعاله.12الجهة المختصة، وكذلك في الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة (

  

  :المجلس تشكيلة .6.2.3
  .من األعضاء المستقليناثنين أن يضم في عضويته ما ال يقل عن عضوين  جلسالمعلى  .1
ث ال تزيد مساهمته أو مساهمة يبح أن يضم في عضويته عضوًا يمثل صغار المساهمين المجلسعلى  .2

 أسهم المصرف. باأللف) من 1ما نسبته (أي من أقربائه حتى الدرجة الثانية عن 
 وغيــر المســيطر المســيطر المســاهم يعــرف أن يجــب مســيطر، ممســاه لــديها التــي المصــارف حالــة فــي .3

 إلــى باإلضــافة ،)المصــالح وتضــارب للشــركة الــوالء واجــب يخــص فيمــا( لمســيطرل المحــددة المســؤوليات
أعضــاء  لديهاالمصارف التي حالة في و  .عضو ممثل عنهم انتخاب حيث من المساهمين صغار حقوق

يجـــب علـــى المجلـــس وضـــع إجـــراءات معينـــة أو القيـــام  مســـاهم مســـيطر قبـــل منتخبـــين مـــنإدارة مجلـــس 
 لواجباتهم بصورة مالئمة. المجلسبمراجعات دورية لضمان تأدية أعضاء 

 مســؤولياتهم إدراك علــيهم فــإن ،)متضــامنين مســاهمين مجموعــة أو( مسيطرين مساهمين وجود حالة في .4
  .المجلس أعضاء سؤوليةم عن ومنفصلة مباشرة مسؤولية هي والتي اآلخرين للمساهمين بالنسبة

 األعضــاء مــن المجلس أعضاء ثلث يكون أن يجب مسيطرين مساهمين لديها التي حالة المصارف في .5
 . المستقلين

 

 :التدريب .6.2.4
 إعــدادهايــتم  تعريفيــة ورشــة الجــدد علــى األعضــاء جميــع حصــول مــن التأكــد المجلــس رئــيس علــى يجب .1

 يــتم أن يجــب تنظــيم الورشــةإضافة إلى . ضويتهمع فترة بداية األعضاء منذ من ةفاعل مساهمة لضمان
 الخطــط ومعرفــة المصــرف مرافــق وزيــارة فــي المصــرفالرئيســيين  المســؤولين كبــار مع اجتماعات تنظيم
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ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  المخــاطروٕادارة وبرامج االمتثال والتدقيق الداخلي  اإلستراتيجية
 مســؤولية جميع األعضاءوتقع على ، يالقانون والمحاسبة والمستشار ليةالما باإلدارة المتعلقة والمواضيع
 .تطبيقات الحوكمة فيهو  المصرف أعمال عن المزيد بمعرفة االستمرار

 المجلسألعضاء  والعروضالورشات  تنظيمدارة التنفيذية باإل مع بالتشاور يقوم رئيس المجلس أن يجب .2
 اإلدارة اجتماعــات المجلــسأعضــاء  حضــور تشــمل أن يمكــن والتــي هونشــاطات المصــرف أعمــال حــول
 المتعلقــة أعضــاء المجلــس تــدريب أنشــطة علــى باإلشــراف الترشــيح لجنــة تقــوم أن ويجــب .دوري بشــكل

  المصارف. حوكمة بمواضيع
 

 :ممارسات المجلس وتضارب المصالح :المبدأ الثالث .6.3
إتباعهــا يلزم مــن وســائل لضــمان ووضع ما  لممارسة أعمالهمناسبة حوكمة  تطبيقاتتحديد  مجلسالعلى 

  بهدف تحسينها بشكل مستمر. ومراجعتها دورياً  وااللتزام بها
ويعــزز مهامــه بشــكل فعــال إنجــاز فــي يســاهم وجــود معــايير وحــوافز مناســبة للســلوك المهنــي لــدى المجلــس إن 

 الســليمة مــن خــالل الممارســات الخاصــة بــه مبــادئ الحوكمــةيجســد أن مجلــس ينبغــي علــى الو  مبادئ الحوكمــة
  المصرف وتطلعاته.أهداف يسهم في توضيح و  بمهامه بكفاءة وفعاليةالقيام على بما يساعده 

 

 :تنظيم سير عمل المجلس .6.3.1
 علــى تشــتمل بحيــث بــالمجلس، الخاصــة المواضــيع تحــدد الئحــة أو رســمي نظــام يتبنــى أن المجلــس علــى .1

 .بأعضائه الخاصة والمسؤوليات المتطلبات
 أو عضــو ألي يجــوز وال القــرارات اتخــاذ يكــون موضــوعيًا عنــد أن المجلــس أعضــاء مــن عضــو كــل علــى .2

 بالمجلس. القرارات اتخاذ مجريات على السيطرة األعضاء من مجموعة
بمــا يشــمل  مطلقة ماليــة كانــت أو إداريــةمنفردة مجلس أو أي عضو بصالحيات التفويض رئيس ال يجوز  .3

 حق التوقيع المنفرد.
، األقــل علــى الســنة فــي واحــدة مــرة األعضاء وجميع اللجان جميع وأداء أدائه مبتقيي المجلس يقوم أن يجب .4

 :يلي ما التقييم عمليةتشمل وأن 
 المجلس عمل طريقة تقييم.  
  علــى تقيــيم اإلجــراءات وتشــتمل ،الهــ المحــددة والمســؤوليات المهــام ضــوء علــى لجنــة كــل أداء تقيــيم 

 لجنة. كل به تقوم ذاتي
  ومــدى  واللجــان المجلــس اجتماعــات حضــور ونســبة المجلــس أعضــاء مــن عضــو كــل أعمال مراجعة

 .والقرارات المناقشات في مساهمته فاعلية



 

27 

  المحافظــة االعتبــار بعــين األخــذ مــع بــةالمرغو  بالتشــكيلة مقارنــة للمجلــس الحاليــة التشــكيلة مراجعــة 
 لبلوغ الشكل له المخطط التدريجي التغيير تجاه والنظرة والخبرات المهارات من المناسب التوازن على

 .للمجلس النهائي
 ،(لجنــة الترشــيح) للمجلــس تابعــة داخليــة لجنــة بمســاعدة تــتم وأن ،منظمــة التقيــيم عمليــة تكــون أن يجــب .5

 .الضرورة عند خارجيين خبراء مساعدةبو 
 وذلك ،األقل على السنة في المستقلين مرة األعضاء من عضو كل استقاللية مدى مراجعة المجلس على .6

 األعضــاء مــن عضــو كــل ويقــوم ة،المحــدد والمعــايير ،عنهــا مــنهم اإلفصــاح يتم التي المصالح ضوء على
 .الغرض لهذا الالزمة والمحدثة الضرورية المعلومات بتقديم المستقلين

 .التقييم تم إجراء قد بأنه العمومية الجمعية اجتماعات في المساهمين بإعالم المجلس يقوم أن يجب .7
ممارســات  تقدير وتوصيات اإلدارة التنفيذية حول التطــورات والتحســينات وســبل تعزيــز على المجلس دراسة .8

المصــــرف فــــي مجــــال اإلفصــــاح والمجــــاالت األخــــرى بمــــا ال يتعــــارض مــــع قــــانون المصــــارف والتعليمــــات 
 الصادرة بمقتضاه.

 

  دور رئيس المجلس: .6.3.2
اظ علــى عالقــة الثقــة المتبادلــة ، والحفــفي حسن سير العمــل فــي المجلــس حاسماً  رئيس المجلس يلعب دوراً  .1

 التنفيذية.واإلدارة عالقة بناءة بين المجلس وٕاقامة ، األعضاءبين 
لـــك الخبـــرة الالزمـــة والكفـــاءات والصـــفات الشخصـــية مـــن أجـــل الوفـــاء تيمأن المجلـــس  يجـــب علـــى رئـــيس .2

 بمسؤولياته.
تخــاذ قــرارات المجلــس ضــمان االتأكد من توفر معايير الحوكمة لدى المصــرف و يجب على رئيس المجلس  .3

ووجهــات النظــر المختلفــة ومناقشــتها ز وضمان التعبير عــن اآلراء تعزي والعمل على، سليمةألسس  استناداً 
 عملية صنع القرار.إطار في 

المجلــس والمســاهمين فــي الوقــت إلــى أعضــاء التأكــد مــن وصــول المعلومــات يجــب علــى رئــيس المجلــس  .4
 المناسب.

أو  القــانوني المستشــار بمســاعدةو  المجلــس إلــى جديــد عضــو انضــمام دعنــالمجلــس  رئــيس يقــوم أن يجــب .5
 بالمتطلبــات مــا يتعلــق وخاصــة العضــو، ذلــك مــع المجلــس ومســؤوليات مهــام بمراجعــة مراقــب االمتثــال

  .معايير الحوكمة لدى المصرفوكذلك  والتنظيمية القانونية
  

 :الوالء للمصرف .6.3.3
والء" للمصــرف بموجــب القــوانين أو المعــايير اإلشــرافية والــ عضــاء المجلــس ممارســة "واجــب الرعايــةأعلــى  .1

 المطبقة.
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وقانون  الشركات قانون أنه وبموجب يدرك دارة التنفيذية أنواإل المجلس أعضاء من عضو كل على يجب .2
 وأنــه القــانوني، مخالفــة واجبــه حالــة فــي والمســاهمين المصــرف أمــام شخصــية مســؤولية يتحمــل المصــارف

 .الحاالت هذه مثل في أو المساهمين المصرف من القانونية قةللمالح يتعرض أن يمكن
بــه،  خاصــاً  ملكــاً  كانــت لــو كمــا الخاصــة لمصــلحته المصــرف ممتلكــات اســتخدام عــدم الــوالء واجــب يشــمل .3

 وعــدم الخاصــة، لمصــلحته اســتخدامها أو بالمصــرف الخاصــة الســرية المعلومــات عــن اإلفصــاح وعــدم
ته الشخصــية فــي وتقديم مصــلحة المصــرف علــى مصــلح ،الخاصة به المصرف ألعماله التجارية استغالل

إذا كانــت المعاملــة  المصــرف مــع مــا معاملة في شخصية مصلحة له أن ويعتبر ،التعامالت مع المصرف
 :تخص

 .)أخته أو هيخأ أو إبنته أو أبنه أو أمه أو أبيه او زوجته( أسرته أفراد أحدالعضو أو  -أ 
 .فيها بحصة مهمة اً مساهم أو اً عضو  ذكورين في البند (أ) أعالهأو أي من الم هو يكون شركة يأ - ب 

  

 :المصالح تضارب تجنب .6.3.4
لتقيـــيم  آليـــاتوٕايجـــاد لتحديـــد التضـــارب المحتمـــل فـــي المصـــالح  ٕاجـــراءاتاعتمـــاد سياســـة و  المجلـــس علـــى .1

 فــي رئيســي كــل مســؤولو فــي المجلــس  عضــو كــل بما يضــمن قيــام، تضارب المصالحشبهة  وجود احتمال
 ومصــالح مصــالحه بــين تضــارب وجــود أو إمكانيــة بوجــود المتعلقــة المعلومــات عــن باإلفصــاح المصــرف
 دوري. بشكل المعلومات هذه وتحديث المصرف

الالزمــة التــي الجهــود  كافــة بــذل المصــرففــي  رئيســيكــل مســؤول و فــي المجلــس  عضــو كــل علــى يجــب .2
 .تضمن عدم تضارب مصالحه الشخصية مع مصالح المصرف

  

 :المصالح ضاربت عن اإلفصاح .6.3.5
فـــي المصـــرف اإلفصـــاح عـــن ذمتـــه الماليـــة مســـؤول رئيســـي وكـــل مجلـــس فـــي اليجـــب علـــى كـــل عضـــو  .1

ومصالحه الشخصية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت لــذلك العضــو أو المســؤول الرئيســي أو ألي 
ـــتم تقـــديم اإلفصـــاح بعـــد التعيـــين أو االنتخـــاب وبشـــكل ســـنوي .مـــن أفـــراد أســـرته ـــًا لآلل وي يـــة والنمـــوذج وفق

فــي حــال عــدم تقــديم اإلفصــاح المشــار و  المحــددين فــي التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد بالخصــوص،
 ، يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:إليه

عضو أو مسؤول رئيسي عن العمل بشكل مؤقت أو إنهاء خدماته من المصرف أي وقف  مجلسالعلى  . أ
 اتخاذ تلك اإلجراءات. بشكل دائم، وبخالف ذلك لسلطة النقد الحق في

 يحــق للمســاهمين الطعــن لــدى المحــاكم المختصــة بــالقرارات المتخــذة والتــي تشــكل تضــارب مصــالح . ب
أو  المجلـــسثبـــت أن هنـــاك مصـــلحة شخصـــية ألي مـــن أعضـــاء حـــال فـــي ، اإلفصـــاحعـــدم  بســـبب

 مرتبطة بتلك القرارات. وكانت المسؤولين الرئيسيين
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أو أيـــة لجنـــة أو مجموعـــة فــــي  المجلـــسصـــالح الشخصــــية مـــن عنـــد مناقشـــة أي موضـــوع لـــه عالقـــة بالم .2
المصـــرف لهـــا صـــالحية اتخـــاذ القـــرار، يتوجـــب علـــى العضـــو أو المســـؤول الرئيســـي الـــذي لديـــه مثـــل هـــذه 
المصــالح اإلفصــاح عنهــا قبــل المناقشــة وال يحــق لــه المشــاركة فــي المناقشــات أو التصــويت، ويشــمل ذلــك 

 س أو المسؤول الرئيسي حتى الدرجة الثانية.القرارات المتعلقة بأقارب عضو المجل
 التصــويت عــن االمتنــاع حــاالت عــن تقريــره الســنوي فــي للمســاهمين باإلفصــاح المصــرف يقــوم أن يجــب .3

 تضــارب تشــمل معــامالت أو عقــود الموافقــة علــى حــاالت وعــن المصــالح فــي تضــارب وجــود عــن تجــةالنا
 .الشركات وقانون المصارف قانون بموجب مصالح

  

ئتمانيــة ئتمان الممنوح لذوي الصلة متوافقًا مع السياســة اإليجب أن يكون اإل مان الممنوح لذوي الصلة:ئتاإل  .6.3.6
مجلــس، وأن ال يحصــل ذوي الصــلة علــى شــروط تفضــيلية فــي المــنح عــن الشــروط المطبقــة الالمعتمــدة مــن 

ا ال يتعــارض وبمــعلى عمــالء المصــرف باســتثناء أنظمــة وبــرامج اإلقــراض المطبقــة علــى مــوظفي المصــرف 
 .أحكام قانون المصارف والتعليمات الصادرة بمقتضاه

 
  :اإلدارة مجلسلجان  :المبدأ الرابع .6.4

. المصــرفأعمــال ة علــى يــرقابالفاعليتــه لجان منبثقة عنه بهدف تعزيز  تشكيل اإلدارة مجلس على يتوجب
لجنة مــنح  ،نة المراجعة والتدقيقلج ،لجنة إدارة المخاطر الترشيح،لجنة  :وذلك بالحد األدنى اللجان التالية

 .، ولجنة الحوكمةالمكافآت والحوافز
  

 :لجنة الترشيح .6.4.1
 األقــل علــى أعضــاء مــن المجلــس ثالثة من مكونة ترشيح لجنة بتشكيل المجلس يقوم أن يجب التشكيل: .1

 .مستقالً  أحد أعضائهايكون أن على 
 التالية: المهام اللجنة تتولى المهام: .2

 المجلــسأعضــاء المجلــس للشــروط والمــؤهالت الواجــب توافرهــا فــي  تمادهــا مــنيــتم اع معــايير إعــداد . أ
 . مناسبة تراها عوامل أخرى وأية من حيث المهارات والخبرات واإلدارة العليا

 المعلومات يتضمن األعضاء انتخاب إعادة النتخاب أو لمساهمينل المجلس به يتقدم تقريرإعداد  . ب
  :التالية

  فــي المرشــح عضــوية عــن معلومــاتو المهنية  والمؤهالت لشخصيةا التفاصيلو فترة العضوية 
 المرشــح يشــغلها التــي األخــرى المناصــب تفاصــيلو أخــرى  إدارات مصــارف وشــركات مجــالس
خــرين فــي والقرابة بين المرشح والمصرف من جهة والمرشح واألعضــاء اآل العالقات وتفاصيل
   من جهة أخرى. المجلس
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 متطلبــاتالتحقــق مــن اســتيفاء  قــد بيانــًا انــه المجلــس دميقــ المســتقل العضــو تعيــين حــال فــي 
  الواردة في تعريف العضو المستقل.

 أعضــاء لعــدد بالنســبة أنهــا مطلوبــة اللجنــة تعتقــد التــي التغييــرات حــول مجلــسلل التوصــيات تقــديم . ت
 .هعن المنبثقة اللجان من أي أو المجلس

 تقــوم )المجلــس أعضــاء عــدد لزيــادة نتيجــة الشــاغر المقعــد فيــه بمــا( شــاغر مقعــد وجــود حــال فــي  . ث
 .المقعد هذا لشغل المرشح الشخص حول مجلسلل توصيات اللجنة بتقديم

 قترحت مرشحين وأيالمساهمين  من المجلس لعضوية المقترحين المرشحين جميع أهلية مدى دراسة . ج
 .همءأسما اإلدارة

 التوصــيات ميوتقــد سالمجلــ لجــان مــن أي الشــاغرة فــي المقاعــد لشــغل المــؤهلين األعضــاء تحديــد . ح
 .مجلسال بشأنهم إلى

 األقل. على السنة في واحدة مرة األعضاء جميع اللجان وجميعوأداء المجلس أداء تقييم  . خ
 اإلشراف على سياسات الموارد البشرية بشكل عام. . د
 فــي ضــرورية أنهــا اللجنــة تعتقــد التــي التغيــرات حــول واآلخــر الحــين بــين للمجلــس توصــيات تقــديم . ذ

   .الرئيسيين للمسؤولين الوظيفية وصافاأل أو ةهيكل اإلدار 
 واستبدالهم الرئيسيين المسؤولينرة و ادمجلس اإلوأعضاء رئيس  إحالل لضمان مناسبة خطة وضع . ر

 .متوقعة غير ظروف بسبب شواغر ظهور عند الطارئة أو الحاالت في
 اللجنــة متقــو  المصــرف حوكمــة وتوجيهــات بإرشــادات تخــتص بمســؤوليات اللجنــة حــال تكليــف فــي . ز

 فــي واحــدة مــرة ومراجعتهــا مجلــسلل حولهــا التوصــيات وتقــديم الحوكمــة وتوجيهــات بوضع إرشادات
 .األقل على السنة

 القيام بمهام لجنة المكافآت والحوافز للمصرف في حال تم تكليفها بذلك.   . س
 مــع امنــةمتز  تكــون بحيــث االجتماعــات مواعيــد ترتيــب ويجــوز األقــل علــى بالســنة مــرتين اللجنــة تجتمــع .3

 .أعضائه بكامل للمجلس االجتماعات الدورية
  

  :المخاطر إدارة لجنة  .6.4.2
ثالثــة أعضــاء مــن أدنــى دارة المخــاطر وتضــم بحــد إليشــكل المجلــس مــن بــين أعضــائه لجنــة  التشــكيل: .1

ولــه أن (ن يكــون رئــيس مجلــس إدارة ألــه وال يجــوز  مســتقالً  اً يكــون رئــيس اللجنــة عضــو على أن المجلس 
من اإلدارة التنفيذية واألقسام المعنية في المصــرف علــى أن تكــون أغلبيــة أعضــائها مــن  يعززها بأعضاء

 االستعانة بالمستشارين الخارجيين بغرض الحصول على المشــورة فقــط وال يجــوز اعتبــار يمكنو  المجلس
وتكــون للجنــة مهــام وصــالحيات محــددة ومكتوبــة ومعتمــدة  ،)أعضــاء فــي اللجنــة المستشــارين الخــارجيين
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اللجنـــة أعضـــاء لـــديهم خبـــرة فـــي إدارة المخـــاطر والممارســـات والقضـــايا  تضـــم  يجـــب أن، و المجلـــسن مـــ
 المرتبطة بها.

  التالية: المهام اللجنة تتولى المهام: .2
تقديم المشورة وتقديم التقــارير الالزمــة إلــى مجلــس اإلدارة حــول الوضــع الحــالي والمســتقبلي لشــهية  . أ

رف، إضــافة إلــى مهمــة االشــراف علــى اســتراتيجيات رأس المخــاطر وثقافــة المخــاطر لــدى المصــ
المال وٕادارة السيولة وأية مخاطر ذات عالقة بنشاطات وأعمال المصرف للتأكــد مــن أنهــا متوافقــة 

 مع شهية المخاطر المعتمدة واإلشراف على تنفيذ اإلدارة العليا إلطار شهية المخاطر.
 مـــديرقســـم إدارة المخـــاطر ومســـؤول/ دائـــرة/  تبـــادل االتصـــال الرســـمي وغيـــر الرســـمي بينهـــا وبـــين . ب

المخــــاطر للحصــــول علــــى التقــــارير الالزمــــة حــــول ملــــف المخــــاطر الخــــاص بالمصــــرف وثقافــــة 
 المخاطر والحدود المسموحة وأية خروقات لها إضافة إلى خطط تخفيض المخاطر.

حــول  تحديــد المخــاطر المصــاحبة ألعمــال المصــرف ووضــع اســتراتيجية شــاملة حاليــة ومســتقبلية . ت
  درجة تحمل المخاطر والحد منها واإلشراف على تنفيذ اإلدارة التنفيذية العليا لتلك االستراتيجية.

كمــا  .مجلــس بتقــارير دوريــة حــول المخــاطر التــي يواجههــا أو قــد يتعــرض لهــا المصــرفالتزويــد  . ث
 دون تأخير.و يتوجب عليها إطالع المجلس بأية تغيرات جوهرية تطرأ على وضع المصرف 

الهيكــل مالءمة يشمل دراسة مدى بما أكد من وجود بيئة مناسبة إلدارة المخاطر في المصرف الت . ج
التنظيمـــي للمصـــرف ووجـــود كـــادر مؤهـــل يعمـــل بشـــكل مســـتقل علـــى إدارة المخـــاطر التـــي تواجـــه 

 وفق نظام واضح إلدارة المخاطر على أن يوفر هذا النظام بالحد األدنى ما يلي: وذلك المصرف
 العليا. التنفيذية الئمة للمخاطر من المجلس واإلدارةالمراقبة الم .1
  تحديد وقياس وضبط كافة المخاطر المرتبطة باألنشطة المصرفية. .2
  السبل المالئمة لتخفيض مستوى المخاطر والخسائر التي قد تنجم عنها. .3
 االحتفاظ برأس المال الالزم لمواجهتها. .4

 ما يلي:وضع سياسات إدارة المخاطر في المصرف مع مراعاة  . ح
أن تشمل أهدافًا محددة وٕاجراءات عمل واضحة إلدارة المخاطر بشــكل يتناســب مــع وضــع  .1

علــى تحملهــا تــه وقدر  وخصوصية المصرف وحجم نشاطه وطبيعة المخــاطر التــي يواجههــا
  .اومستويات قبوله

أن تحــدد الحــدود العليــا للتعــرض للمخــاطر التــي يتوجــب علــى اإلدارة التنفيذيــة االلتــزام بهــا  .2
  ما يتوافق مع التعليمات السارية والمعايير المصرفية ذات الصلة.ب

أن تكــــون إجــــراءات إدارة المخــــاطر واضــــحة ومفهومــــة للقــــائمين علــــى تنفيــــذها فــــي إدارة  .3
 المصرف والموظفين المكلفين بإدارة المخاطر.
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مجلــس عــن الوأن يــتم إخطــار  نظــام شــامل لمراقبــة المخــاطر بشــكل دوريأن تشــتمل علــى  .4
  ألنشطة المصرف. المصاحبة ورات قد تطرأ على المخاطرأية تط

مراجعة السياسات واإلجراءات بشكل دوري لضمان توافقها مع التطورات التنظيميــة تتم أن  .5
 للمصادقة عليها. المجلسوالمصرفية وعرضها على 

 بالخصوص. للمجلس المخاطر ورفع تقارير ادارة مراجعة التقارير الصادرة عن دائرة  . خ
مـــن التـــزام اإلدارة التنفيذيـــة بسياســـات إدارة المخـــاطر ومـــدى نجاحهـــا فـــي تحقيـــق النتـــائج التحقـــق  . د

 واألهداف المرسومة.
 متزامنــة تكــون بحيــث اجتماعاتهــا مواعيــد تحديــد األقل، ويجــوز على بالسنة مرات أربع االجتماع . ذ

 وجــود بــدون االجتماع لّلجنة أعضائه، ويجوز بكامل المجلس الجتماعات المواعيد المنتظمة مع
د بنــ لّلجنــة أن تقــرر أي المصــرف، ويجــوز مــن مســؤول أي أو اآلخــرين المجلــس أعضــاء مــن أي
 اجتمــاع ألي األعضــاء غيــر مــن شــخص أي حضــور جــدوى تقــرر جدول األعمــال وأنود بن من

 محدد.
  

  التدقيق:و  المراجعة لجنة .6.4.3
رئــيس اللجنــة عضــوًا  يكــون نأ ، علــىمجلــسالمــن  أعضــاء ثالثــة مــن األقــل علــى اللجنــة تتكــونالتشــكيل:  .1

مــع أي واجبــات أخــرى تجــاه  المصــالح فــي تضــارب األعضــاء هــؤالء لــدى يكــون ال أن ويجــبمســتقًال،  
 .المصرف

 شروط العضوية: .2
  .مناسبة مالية وخبرة مقدرة اللجنة أعضاء غالبيةامتالك  . أ
  .للمصرف المالية القوائم وفهم قراءة على لقدرةا . ب
  .المالية التقارير إعداد وٕاجراءاتالتقارير المالية  دادالدولية إلع لمعاييرا إدراك . ت
  .الداخلية الرقابة وطرق وسائل فهم . ث
 .التدقيقو  المراجعة لجنة وأهمية مهام إدراك . ج

   تتولى اللجنة المهام التالية:المهام:  .3
 العامــةوالجمعيــة العموميــة  المجلــسمصــادقة  ةطيشــر  هوعزلــ تعابــهأ وتحديــد ترشــيح المــدقق الخــارجي . أ

   .ذلك على
 :ما يلي خالل من وذلك األقل على السنة في واحدة مرة الخارجي المدقق استقاللية تقييم . ب

  بوضــع تقــوم أن جنــةللّ  يمكــن (اســتقالليته علــى ثرؤ تــ التــدقيق نطــاق عــن خارجــة خــدماتتقــديم مــدى 
 ).به التدقيق المسموح نطاق عن الخارجة الخدمات أنواع لتحديد رسمية سياسة
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 أي مــع أو المصــرف وبــين بينــه عالقــة أيــة يوضــح الخــارجي المــدقق مــن يــرتقر  علــى الحصــول 
 .استقالليته على تؤثر أن يمكن والتي أخرى مؤسسة شخص أو

  .للمصرف والمالية المحاسبية الممارسات مراجعة . ت
 .للمصرف الداخلية والرقابة المالية الرقابة نظم مراجعة . ث
صــعوبات  أيــة توضــيح إلــى باإلضــافة ،الخــارجي ققالمــد مــع ومناقشــتها التدقيق ونتائج نطاق مراجعة . ج

أو  خالفــات أيــة أو ةالمطلوبــ المســتندات أو المعلومــات علــى حصــوله دون حالــت عوائق وأية واجهته
 .اإلدارة مع صعوبات

 الخارجي باإلضافة والمدقق اإلدارة مع ومناقشتها للمصرف السنويةو  المرحلية المالية القوائم مراجعة . ح
 .المالية بالقوائم المتعلقة راتوالتقدي حكاملأل

 المخصصة والموازنة التدقيق الداخلي مدير خدمة وٕانهاء وتعيين اختيار بخصوص التوصيات تقديم . خ
 التي والنتائج اللجنة اإلدارة لتوصيات استجابة مدى ومتابعة االمتثال مراقبة وأعمال الداخلي للتدقيق
 .إليها تتوصل

 أنظمة وأية االمتثال ومراقبة الداخلية الرقابة وٕاجراءات الداخلي تدقيقال في العاملين كفاءة مدى تقييم . د
 .فيها تغييرات وأية المخاطر إلدارة

 .والتنظيمية القانونية بالمتطلبات المصرف التزام على اإلشراف . ذ
 التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر بما يكفل بيان وضع المصرف المالي وأدائه. . ر
 دائرة التدقيق الداخلي ومتابعة تصويب المخالفات. مراجعة التقارير المعدة من . ز
مراجعــة التقــارير التــي يعــدها مراقــب االمتثــال فــي المصــرف ومتابعــة التزامــه بــدليل إجــراءات العمــل  . س

ومـــدى شـــمول تقـــاريره لكافـــة نـــواحي العمـــل وفـــق متطلبـــات ســـلطة النقـــد ذات العالقـــة وذلـــك بهـــدف 
  والتعليمات واألنظمة والممارسات المصرفية السليمة. الوصول إلى أقصى درجات االمتثال للقوانين

 مــع متزامنــة تكــون بحيــث اجتماعاتهــا مواعيــد تحديــد ويجــوز ،األقــل علــى بالســنة مــرات االجتمــاع أربــع .4
ن مــ أي وجــود بــدون االجتمــاع جنــةللّ  ويجــوز، أعضــائه بكامــل المجلــس جتماعــاتال المواعيــد المنتظمــة

جــدول  بنــود مــن بنــد تقــرر أيأن جنــة للّ  ويجــوز، المصــرف مــن لمســؤو  أي أو اآلخــرين المجلــس أعضــاء
بمــن فــيهم المــدقق  محــدد اجتمــاع ألي األعضــاء غيــر مــن شــخص أي حضــور جــدوى تقــرر وأناألعمــال 
   الخارجي.

تمكــن المــوظفين  المعتمــدة مــن المجلــس والتــيليــة اآل المالحظات التــي تردهــا بموجــبمتابعة والتحقق من ال .5
 المالحظــات تقــديمب اآلليــة محتســ أنيجــب و  محتملــة مخالفــات أيــة حــول تامــة بســرية تقديم مالحظاتهم من

 للجنــة المالحظــة يصــال هــذهإب يقوم مسؤول أو موظف إلى أو التدقيقو  المراجعة لجنة أعضاء إلى مباشرة
  التدقيق.و  المراجعة
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 .المجلس إلى أعمالها عن تقارير بتقديم منتظمة بصورة اللجنة قيام .6
 

  :لمكافآت والحوافزلجنة منح ا .6.4.4
بحيــث تتــألف مــن ثالثــة أعضــاء مــن والحــوافز لمكافــآت ايشــكل لجنــة لمــنح أن علــى كــل مصــرف  التشــكيل: .1

تضــم مستشــارين أن ويمكــن  ،عضــاء غيــر التنفيــذيين)وعضــو مــن األ لقمســتعضــو علــى أن تشــمل ( المجلــس
  .خارجيين

 :تاليعلى النحو ال والحوافز مهام لجنة منح المكافآتتكون  :المهام .2
االشــراف علــى تصــميم نظــام المكافــآت والحــوافز والتأكــد مــن توافقــه مــع ثقافــة المصــرف واســتمرارية  . أ

  األعمال على المدى الطويل وشهية المخاطر، إضافة إلى توافقه مع األداء والبيئة الرقابية.
 ا.للموافقة عليها واإلشراف على تطبيقه مجلسلورفعها ل والحوافز إعداد سياسة المكافآت . ب
بـــذلك وتقـــديم  المجلـــسأو عنـــدما يوصـــي  والحـــوافز إجـــراء مراجعـــة دوريـــة لسياســـة مـــنح المكافـــآت . ت

 تحديث هذه السياسة. و أ التوصيات إلى المجلس لتعديل
 مدى كفاية وفعالية سياسة منح المكافآت لضمان تحقيق أهدافها. حول إجراء تقييم دوري . ث
وتحقــق اإليــراد بشــكل فعلــي خاصــة فيمــا يتعلــق التأكــد مــن وجــود تجــانس بــين فتــرة صــرف المكافــأة  . ج

 يرادات المستقبلية ذات التوقيت واالحتمال غير المؤكدين.باإل
 المجلـــــسوأعضـــــاء بشـــــأن مســـــتوى ومكونـــــات مكافـــــآت وبـــــدالت رئـــــيس  للمجلـــــستقـــــديم توصـــــيات  . ح

 في المصرف.  والمسؤولين الرئيسيين
المخـــاطر التـــي أنـــواع عتبـــار كافـــة تأخـــذ بعـــين اال والحـــوافز سياســـة مـــنح المكافـــآتأن التأكـــد مـــن  . خ

ـــتم يتعـــرض لهـــا المصـــرف عنـــد تحديـــد المكافـــآت بحيـــث  ربـــاح المتحققـــة ودرجـــة الموازنـــة بـــين األت
 عمال المصرفية.نشطة واألالمخاطر التي تتضمنها األ

مــــع تعليمــــات ســــلطة النقــــد والنظــــام الــــداخلي  والحــــوافز التأكــــد مــــن توافــــق سياســــة مــــنح المكافــــآت . د
 للمصرف.

بالمعرفــة والمهــارات والخبــرات المطلوبــة التخــاذ قــرارات مســتقلة  والحوافز يتمتع أعضاء لجنة المكافآت أنيجب  .3
المخــاطر واالمتثــال والتــدقيق ادارة وموضوعية بشأن سياسات وممارسات منح المكافآت والحوافز المقررة لــدائرة 

 .في المصارف االسالمية الداخلي والمراقب الشرعي المقيم
بشـــكل وثيـــق الصـــلة مـــع لجنـــة إدارة المخـــاطر لـــدى المصـــرف و/أو  والحـــوافز مـــل لجنـــة المكافـــآتيجـــب أن تع .4

  نظام منح المكافآت.بموجب المسؤول عن إدارة المخاطر في تقييم الحوافز المقدمة 
 االجتماعــات مــع تتــزامن بحيــث اللجنــة اجتماعــات ترتيــب ويجــوز األقــل علــى الســنة فــي مــرتين اللجنــة تجتمــع .5

 .أعضائه بكامل مجلسلالدورية ل
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  لجنة الحوكمة: .6.4.5
 وتطبيــق لتنســيق األقل على أعضاء من ثالثة تتكونللحوكمة  لجنة تشكيل سمجلال على يجب التشكيل: .1

  :األقل على تضم في عضويتهاأن  ويجب وتكاملها الحوكمة سياسة إطار
 علــىوالقــدرة  الماليــة القــوائم وفهــم قــراءة علــى القــدرة يمتلــك أن ويجــب اللجنــة يتــرأس مســتقالً ًا عضــو  . أ

 . والتدقيق حوكمةال للجنتي المكملة والمهام بين األدوار والربط التنسيق
 والمصــرفية وتعتبــر القانونيــة كــالخبرة اللجنــة منهــا تســتفيد مختلفــة مهــارات لديــهغيــر تنفيــذي ًا عضــو  . ب

  .حوكمةال ثقافة رساءإل المجلس من مطلوبة
 من المجلس غير تنفيذي اً عضو أو  المصارف االسالمية هيئة الرقابة الشرعية فيأعضاء من  اً عضو  . ت

 .التقليدية في المصارف
  تكون مهام لجنة الحوكمة على النحو التالي:المهام:  .2

 وهيئــة الرقابــة التــدقيق ولجنــة اإلدارة مــع بالعمــل وذلــك الحوكمــة سياســة إطــار تطبيــق علــى اإلشــراف . أ
 المصارف االسالمية. الشرعيـة في

القيــام بمهامهــا  خــالل مــن إليهــا تتوصــل التــي النتــائج علــى بنــاءً  والتوصــيات لتقــاريربا مجلــسال تزويــد  . ب
يتوافـــق مـــع  حتـــى ومقترحاتهـــا لتعـــديل الـــدليلالمصـــرف ام بـــدليل حوكمـــة ز لتـــالبمـــا يشـــمل تقيـــيم مـــدى ا

 الممارسات الفضلى.
 االجتماعــات مــع نتتــزام بحيــث اللجنة اجتماعات ترتيب ويجوز األقل على السنة في مرتين اللجنة تجتمع .3

 .أعضائه بكامل الدورية للمجلس
 

 عامة حول اللجان:أحكام  .6.4.6
 يتوجب الحصول على موافقة سلطة النقد على تشكيل اللجان ومهامها. -
لضــمان وجــود الوســائل المناســبة لتعزيــز عمليــة األخالقيــة أو اللجنــة  االمتثــاليجــوز للمجلــس تشــكيل لجنــة  -

 . االمتثالشراف على وظيفة نظمة والقواعد الداخلية واإلن واألاتخاذ القرارات وااللتزام بالقواني
ونطــاق وآليــة مهامهــا ومســؤولياتها  تحــدد(ميثاق داخلي) تبين و  رسمية الئحة لجنة كل لدى يكون أن يجب -

وٕاجراءاتها، بما يشمل كيفية إعداد التقارير إلى مجلــس اإلدارة ومــا هــو المتوقــع مــن اعضــاء مجلــس  عملها
عضــويتهم فــي تلــك اللجــان، إضــافة إلــى المــدة الزمنيــة التــي يجــب أن يشــغلوها فــي تلــك اللجــان اإلدارة مــن 

 وامكانية التدوير لتجنب تركز الصالحيات. 
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يتوجــب علــى المصــارف ذات األهميــة النظاميــة  أن تتوافــق لجانهــا المنبثقــة عــن مجلــس االدارة مــع حجــم  -
ســتقالليتهم، وخبـــراتهم ذات العالقــة ومســـؤولياتهم وتعقيــد أعمالهــا ومخاطرهـــا مــن حيــث عـــدد األعضــاء، وا

  ومهامهم ونطاق أعمالهم.
علــى اللجــان أن توثــق محاضــر اجتماعاتهــا بحيــث تشــمل كــل األمــور التــي تمــت مناقشــتها إضــافة لجميــع  -

هـــدف الرقابـــة وتقيـــيم مـــدى وفـــاء اللجـــان بمســـؤولياتها ومســـاعدة ســـلطة النقـــد فـــي تقيـــيم ب، وذلـــك نشـــاطاتها
 فعاليتها.

 المجلس يسمح أال يجب ولذلك، فقط المجلس من لها الممنوح التفويض على تتعامل بناءً  أن اللجان لىع -
 .القرارات اتخاذ مسؤولية تولي في محله تحل أن لجنة ألية

من مسؤوليته في اإلشــراف علــى تنفيــذ العمليــات فــي المصــرف بشــكل  المجلسال يعفي تشكيل هذه اللجان  -
 نظمة والتعليمات. مع القوانين واألينسجم 

  .ومسؤولياتها مهامها لتنفيذ الالزمة والصالحيات الموارد لكل لجنةتتوفر أن يجب  -
 المتطلبــاتالمهــام و ب مقارنــة المجلــس مــع الســنوي أدائهــا تقيــيم ومراجعــة بعــرضكــل لجنــة  تقــومأن يجــب  -

 أو ضــرورية تراهــا التــي التحســينات حــول للمجلــس الســنوي جتمــاعلالتوصــيات  وتقــديم منهــاالخاصة بكــل 
 .اللجنة نظام في مطلوبة

ينبغــي أن يأخــذ المجلــس بعــين االعتبــار تــدوير وجهــات نظــر جديــدة  وتعزيــز خلــق القــرارلتجنــب احتكــار  -
هذه  وفعالية اعمال والخبرة يؤدي ذلك إلى إضعاف المهارات الجماعية أالعضوية ورئاسة اللجان شريطة 

  .اللجان
أحــــد يجمــــع أن ، ويجــــوز الترشــــيحام لجنــــة المكافــــآت والحــــوافز ولجنــــة بمهــــالحوكمــــة يجــــوز تكليــــف لجنــــة  -

، فــي لجنــة المخــاطر والتــدقيق والمكافــآت والحــوافز من لجنة بحيث يكــون عضــواً أكثر عضاء العمل في األ
اطر، بمــا خالتدقيق مع لجنة المالمراجعة دمج لجنة دمج لجنة الحوكمة ولجنة الترشيح، كما يجوز  ويجوز

 د تعارض بين واجبات ومسؤوليات هذه اللجان.يضمن عدم وجو 
مــع مراعــاة الشــروط الواجــب توافرهــا بــرئيس  ســتهاالرئ أعضــائها مــن واحــد باختيــاركــل لجنــة  تقــومأن يجــب  -

 اللجنة.
عدد أعضائه ومدى الحاجة لرفد المجلس بأعضاء جدد لكي يتمكن مدى كفاية يجب على المجلس دراسة  -

 من تشكيل اللجان المطلوبة.
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  دارة التنفيذية العليااإل :مبدأ الخامسال .6.5

ــا وبإشــراف مجلــس اإلدارة القيــام بأنشــطة المصــرف بشــكل متســق مــع  يتوجــب علــى اإلدارة التنفيذيــة العلي
  المخاطر، والسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة.وشهية استراتيجية األعمال، 

مــن مجلــس اإلدارة للقيــام بمســؤولياتهم فــي إدارة  تتألف اإلدارة التنفيذية العليا من مجموعة األشخاص المعينــين .6.5.1
عمليــات المصــرف، ويتعــين علــى هــؤالء األشــخاص امــتالك التأهيــل العلمــي والخبــرة الالزمــة والكفــاءة والنزاهــة 

 .إلدارة أعمال المصرف التي تقع ضمن مجاالت إشرافهم
مجلــس اإلدارة أو أي مســاهم  يجــب أال يكــون المــدير العــام علــى صــلة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة مــن رئــيس .6.5.2

 مسيطر في المصرف.
يكون كل من المدير العام للمصرف المحلي أو من ينوب عنه والمدير اإلقليمي للمصرف الوافد أو من ينوب  .6.5.3

عنــه أو المســؤول الرئيســي مســؤوًال أو مســؤولين عــن إدارة المصــرف أو الفــروع وتســيير أعمالــه اليوميــة وتنفيــذ 
أو قرارات اإلدارة العامة لفروع المصرف الوافد وبمــا ال يتعــارض مــع أحكــام القــانون  سياسات وقرارات المجلس

 .واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد
 مهام المدير العام/ اإلقليمي: .6.5.3.1

متابعة سير العمل والرقابة الداخلية في المصــرف والتقيــد بــالقوانين واألنظمــة والتعليمــات المعمــول  - أ
  بها.

تقــارير بشــكل دوري عــن أوضــاع المصــرف والتأكــد مــن أن جميـــع أعمــال المصــرف تسيـــر  تقــديم -  ب
طبقًا للسياسات والخطط المعتمدة من مجلس اإلدارة/ اإلدارة العامة والتوصية بأية مقترحات يراها 

 ضرورية لتطوير العمل.
ون المصــارف والتعليمــات تزويــد ســلطة النقــد بالمعلومــات والبيانــات التــي تطلبهــا طبقــًا ألحكــام قــان -  ت

والقـــرارات الصـــادرة بمقتضـــاه، ويكـــون مســـؤوًال أمـــام ســـلطة النقـــد عـــن صـــحة ودقـــة تلـــك البيانـــات 
  والمعلومات. 

يكون المدير العام/ اإلقليمي مسؤوًال أمام سلطة النقد عن أعمال المصرف وٕاعالمها بأي خلل أو  -  ث
وٕاســـتقراره، مـــع بقـــاء مســـؤولية تجـــاوزات أو ظـــواهر ســـلبية تـــؤثر علـــى عمـــل المصـــرف وســـالمته 

  مجلس اإلدارة قائمة عن كافة أعمال المصرف.
يكــون المــدير العــام/ اإلقليمــي مســؤوًال أمــام الجهــات الرســمية األخــرى عــن أعمــال المصــرف وٕادارة  - ج

 ، وبما ال يلغي مسؤولية مجلس اإلدارة وفق القوانين السارية في فلسطين.موجوداته
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 بالحد األدنى ما يلي:  العليا تنفيذيةتكون مسؤوليات اإلدارة ال .6.5.3.2
على اإلدارة التنفيذية أن تزود مجلس اإلدارة  المساعدة في وضع استراتيجيات وسياسات العمل: - أ

للمصــــرف المحلــــي أو اإلدارة العامــــة للمصــــرف الوافــــد بكــــل مــــا يحتاجــــه ومــــا تــــراه ضــــروريًا مــــن 
يــة واســتقراء للمســتقبل، ودراســات عــن معلومات وآراء وتقارير عن اإلنجــاز وتحليــل للمخــاطر الحال

ـــــة والشـــــفافية  ـــــك الدق ـــــة فـــــي ذل ـــــة. وينبغـــــي أن تتحـــــرى اإلدارة التنفيذي الســـــوق والمـــــؤثرات الخارجي
 والموضوعية واألمانة المهنية.

علـــى اإلدارة التنفيذيــة أن تقـــدم لمجلـــس إدارة  المســاعدة فــي وضــع الهيكــل التنظيمــي وتطــويره: -  ب
امـــة للمصـــرف الوافـــد توصـــيات حـــول احتياجـــات العمـــل وتطـــوير المصـــرف المحلـــي أو اإلدارة الع

الهيكل التنظيمي، والمراجعة المستمرة للهيكل بما يكفل تماشيه ومتطلبات العمل وتطورات النشاط 
  المصرفي.

ــات وتطبيــق السياســات: -  ت ــذ العملي اإلدارة التنفيذيــة وعلــى رأســها المــدير العــام/ اإلقليمــي هــي  تنفي
إلدارة للمصرف المحلي أو اإلدارة العامة للمصرف الوافد عن تنفيذ أعمال المسؤولة أمام مجلس ا

المصرف وفق السياسات والخطط التي وضــعها المجلــس ووفــق اإلجــراءات واألنظمــة التــي أقرهــا، 
  ولتحقيق ذلك يقع على كاهلها المسؤوليات التالية:

اإلقليمــي باســتخدام  يقــوم المــدير العــام/ تشــكيل اللجــان التنفيذيــة وتفــويض الصــالحيات:  .1
السلطات والصالحيات التي خولها له مجلس اإلدارة بتشكيل لجان إلدارة العمليــات التنفيذيــة 
من قبل المسؤولين التنفيذيين حسب حاجة العمل وتفويض بعــض الصــالحيات الموكلــة إليــه 

  لتلك اللجان ضمن آلية واضحة وحسب ما يراه ضروريًا لتسيير العمل اليومي.
علــى اإلدارة التنفيذيــة إعــداد إجــراءات العمــل  العمــل والتعليمــات التنفيذيــة: جــراءاتإإعــداد  .2

الالزمــــة لتنفيــــذ كافــــة أنشــــطة المصــــرف بمــــا ينســــجم مــــع إســــتراتيجية وسياســــات المصــــرف 
المعتمدة، بحيث يتم وضع مجموعة مــن البــرامج واإلجــراءات والتعليمــات التــي تحكــم وتراقــب 

افــة جوانبهــا وبمــا يحقــق تــوفر رقابــة داخليــة فعالــة ووســائل إدارة وتقيم العمليات المنفذة مــن ك
المخاطر والضــبط الــداخلي، علــى أن تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بعــرض هــذه اإلجــراءات والبــرامج 
والتعليمات على مجلس اإلدارة للمصرف المحلي أو اإلدارة العامة للمصرف الوافد إلقرارهــا، 

ات والبـــرامج بصـــفة مســـتمرة وتطويرهـــا ومعالجـــة أوجـــه كمـــا يجـــب عليهـــا تقيـــيم هـــذه اإلجـــراء
قصـــورها فـــي ضـــوء متطلبـــات ونتـــائج التنفيـــذ وفـــي ضـــوء توجيهـــات المجلـــس، وبمـــا يضـــمن 

  مواكبتها لكافة التطورات في بيئة العمل المصرفي الداخلية والخارجية.
م علــى اإلدارة التنفيذيــة وضــع وصــف وظيفــي لكافــة الوظــائف والمهــا إعــداد وصــف وظيفــي: .3

القائمــة فــي المصــرف بمــا ينســجم مــع الهيكــل التنظيمــي المعتمــد، بحيــث يحــدد هــذا الوصــف 
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بالحـــد األدنـــى الهـــدف مـــن إنشـــاء الـــدائرة أو القســـم، والجهـــة المشـــرفة علـــى الوظيفـــة والجهـــة 
الخاضعة لمسؤولية الوظيفة، والمؤهالت العلمية والعملية الالزمة لشغل الوظيفة، والمهــام أو 

لوظـــــائف لمناطـــــة بهـــــذه الوظيفـــــة. علـــــى أن يـــــتم إعتمـــــاد الوصـــــف الـــــوظيفي المســـــؤوليات ا
 من مجلس اإلدارة للمصرف المحلي أو اإلدارة العامة للمصرف الوافد،المسؤولين الرئيسيين 

أن تقـــوم وأن يـــتم اعتمـــاد بـــافي األوصـــاف الوظيفيـــة مـــن اإلدارة التنفيذيـــة للمصـــرف، علـــى 
بشــــكل مســــتمر وبمــــا ينســــجم مــــع  وصــــاف الوظيفيــــة األ اإلدارة التنفيذيــــة بتحــــديث وتطــــوير

  التغييرات في الهيكل التنظيمي ومتطلبات كل وظيفة.
قيــام اإلدارة التنفيذيــة بمتابعــة تنفيــذ السياســات والخطــط التــي  متابعــة التنفيــذ وتقيــيم األداء: .4

، رسمها مجلس اإلدارة في كافة دوائر وأقســام المصــرف مــن خــالل التقــارير اليوميــة والدوريــة
وينبغــي أن تغطــي هــذه التقــارير جميــع األنشــطة والمخــاطر المتنوعــة فــي المصــرف، ويعمــل 
المدير العام/ اإلقليمي من خاللها على تقييم متابعة التنفيذ بصفة مستمرة، مثل تقيــيم األداء 
ومعالجة االنحرافات والتجاوزات والمساءلة بشأنها وتبريرها، وتقيــيم األصــول وترشــيد اإلنفــاق 

  ذلك. وغير
الصادرة عنها وشــموليتها وتلبيتهــا  التحقق من كفاية وسالمة نظم المعلومات ودقة التقارير .5

إلحتياجات المصرف والمتطلبات الرقابية لسلطة النقد، وضــمان تبــادل البيانــات والمعلومــات 
بــين دوائــر وأقســـام المصــرف بمـــا ينســجم وٕاحتياجــات العمـــل اليــومي، وتـــوفر خطــط طـــوارئ 

اآللــي بمــا يكفــل الحفــاظ علــى المعلومــات وٕامكانيــة تشــغيل فــروع المصــرف فــي  بشــأن النظــام
حــال حــدوث تعطــل جزئــي أو كلــي للنظــام أو لشــبكة اإلتصــاالت، وحفــظ النســخ اإلحتياطيــة 

)Back-up.بموجب رقابة ثنائية وفي اكثر من منطقة جغرافية (  
، ي كافة عمليات المصــرفالتحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والضبط الداخلي ف .6

والفصل بين االختصاصات والمهام بما يضمن عدم اإلزدواجية أو التداخل في تنفيــذ المهــام 
بهــدف تخفــيض المخــاطر التشــغيلية، مثــل ثنائيــة فحــص وتــدقيق المعــامالت اليوميــة بشــكل 

طــاء مستقل، والفصل بين تسجيل المعــامالت والمحاســبة والرقابــة الماليــة وآليــة اكتشــاف األخ
ــــة  ــــة (شــــيفرات) وصــــالحيات تحويــــل األمــــوال وكفاي ــــاتيح البرقي وتصــــحيحها، واســــتخدام المف
وصــالحية التــأمين علــى أصــول المصــرف وحفــظ ونقــل النقــد وغيرهــا مــن اإلجــراءات، وحفــظ 

  المستندات والوثائق والضمانات والملفات في خزائن مضادة للحريق وبموجب رقابة ثنائية
يقــع علــى  ارة للمصــرف المحلــي أو لــإلدارة العامــة للمصــرف الوافــد: رفــع التقــارير لمجلــس اإلد -  ث

عاتق اإلدارة التنفيذية مسؤولية تقــديم التقــارير الدوريــة المختلفــة لمجلــس اإلدارة أو اللجــان المنبثقــة 
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عنــه للمصــرف المحلــي أو لــإلدارة العامــة للمصــرف الوافــد وتقســم هــذه التقــارير إلــى ثالثــة أنــواع 
 رئيسية هي:

ير دوريـــة ماليـــة ونوعيـــة عـــن نتـــائج األعمـــال حـــول مختلـــف أنشـــطة المصـــرف وتقيـــيم تقـــار  .1
 األصول والمخاطر والموازنــات التقديريــة والفعليــة، حســب متطلبــات مجلــس اإلدارة واللجــان

المنبثقــة عنــه بمــا يفــي باحتياجــات مهامــه اإلشــرافية وممارســة ســلطاته فــي اتخــاذ القــرارات 
 المناسبة.

اإلدارة التنفيذيـــــة أهميـــــة رفعهـــــا للمجلـــــس أو للجـــــان المنبثقـــــة عنـــــه  تقـــــارير إضـــــافية تـــــرى .2
إلحاطتهم بأية معلومــات أو بيانــات ضــرورية عــن أداء واحتياجــات المصــرف أو المخــاطر 
المتعلقـــة بنشـــاط المصـــرف أو المنتجـــات والخـــدمات المقدمـــة أو أيـــة معلومـــات هامـــة عـــن 

 ظروف ومؤثرات السوق الخارجي.
وتشـــمل توصـــيات اإلدارة التنفيذيـــة عـــن تقيـــيم وتطـــوير السياســـات  تقـــارير تطـــوير العمـــل، .3

واإلجراءات التنفيذية واحتياجات المصــرف المســتقبلية مــن التقنيــات والخــدمات الحديثــة فــي 
ضوء نتائج تقييم األداء واستقراء المخاطر وظروف الســوق التنافســية. ويجــب علــى اإلدارة 

مانــة المهنيــة فيمــا تقدمــه مــن معلومــات وتقــارير التنفيذيــة تــوخي الموضــوعية والشــفافية واأل
  وتوصيات للمجلس.

تكــون اإلدارة التنفيذيــة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات  إعداد البيانات الماليــة والحســابات الختاميــة: - ج
المالية الشــهرية والربعيــة والنصــف ســنوية والختاميــة متضــمنة كافــة التفاصــيل والمعلومــات المؤيــدة 
واإليضــاحات المطلوبـــة وفـــق تعليمــات ســـلطة النقـــد ومعـــايير المحاســبة الدوليـــة والمعـــايير الدوليـــة 

لعام/ اإلقليمي مسؤول مباشرة تجاه مجلس اإلدارة/ اإلدارة العامــة للتقارير المالية، ويعتبر المدير ا
عـــن صـــحة وســـالمة تلـــك البيانـــات الماليـــة والحســـابات الختاميـــة، كمـــا أن اإلدارة التنفيذيـــة تعتبـــر 

  مسؤولة أيضًا تجاه مجلس اإلدارة عن نتائج األعمال وتطورها.
ة أن تعمــل علــى تنميــة مهــارات العــاملين علــى اإلدارة التنفيذيــ تنميــة المهــارات والســلوك المهنــي: - ح

لتتوافق مع أحدث التطورات والتقنيات في الصناعة المصــرفية مــن خــالل التــدريب المســتمر وعقــد 
النــدوات والــدورات المهنيــة الداخليــة (فــي المصــرف) والخارجيــة. والتأكــد مــن إلتــزام كافــة المــوظفين 

  بميثاق أخالقيات العمل المعتمد بالمصرف.
علــى اإلدارة التنفيذيــة تســهيل  ة تجاه المدققين الداخليين والخارجيين ومراقبي االمتثال:المسؤولي - خ

مهام التدقيق الداخلي والخارجي ومراقبي االمتثــال والتعــاون معهــم وتزويــدهم بكــل مــا يطلبونــه مــن 
بيانــــات ومعلومــــات ومســــتندات تفــــي باحتياجــــات عملهــــم، وأن تتــــوخى فــــي ذلــــك الدقــــة والمهنيــــة 

والتجـــاوب مـــع  ية. كـــذلك عليهـــا الـــرد علـــى مالحظـــاتهم وٕاستيضـــاحاتهم التـــي تحـــول إليهـــا،والشـــفاف
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ـــل والقصـــور  ـــائج عملهـــم بإســـتمرار وذلـــك بتصـــويب المخالفـــات ومعالجـــة أوجـــه الضـــعف والخل نت
 المشار إليها في تقاريرهم بما يكفل سالمة أنشطة المصرف وتطوير األداء.

مة فــي تطبيــق ممارســات الحوكمــة المعتمــدة مــن مجلــس إدارة علــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا المســاه - د
 .المصرف

تزويـــد مجلـــس اإلدارة بالمعلومـــات الالزمـــة تقـــديم المشـــورة الالزمـــة و يتعـــين علـــى اإلدارة التنفيذيـــة  - ذ
والتقارير بشأنها عن الوضع العام في المصرف، كالتغيرات في استراتيجية األعمال ومستوى أداء 

ومستويات المخــاطر واالمتثــال وأيــة جوانــب قصــور فــي التــدقيق الــداخلي المصرف ومركزه المالي 
 .أو مخالفات إضافة إلى المخاوف القانونية والتنظيمية

علـــى اإلدارة التنفيذيـــة العليـــا مســـؤولية إعـــداد الـــنظم المالئمـــة إلدارة المخـــاطر التـــي يتعـــرض لهـــا  - ر
صــــرف بصــــورة منســــجمة مــــع المصــــرف ونظــــم الرقابــــة الداخليــــة والعمــــل علــــى تنفيــــذ أنشــــطة الم

استراتيجية أعماله والمخــاطر المســموح بهــا والسياســات التــي أقرهــا المجلــس والمســاهمة فــي وضــع 
 .المقترحات المتعلقة باستراتيجية عمل المصرف وخططه السنوية

 تكون اإلدارة التنفيذية مسؤولة أمام سلطة النقد عن األمور التالية: المسؤولية تجاه سلطة النقد: - ز
لتــزام بقــانون المصــارف وكافــة األنظمــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه، وكــذلك اال .1

التشــريعات األخـــرى ذات العالقـــة وبمـــا ال يتعـــارض مـــع قـــانون المصـــارف وتعليمـــات ســـلطة 
  النقد.

إعـــداد كافـــة التقـــارير الدوريـــة والبيانـــات الماليـــة التـــي تطلبهـــا ســـلطة النقـــد وتزويـــدها بهـــا فـــي  .2
 دد لذلك.الوقت المح

دقــة وصــحة كافــة البيانــات والتقــارير والمعلومــات المرســلة مــن المصــرف الــى ســلطة النقــد،  .3
 وٕانتهاج الشفافية والمهنية والدقة في جميع تعامالتها مع سلطة النقد.

تسهيل مهام مفتشي سلطة النقد أثناء جوالت التفتيش الميداني والتعاون معهم ألداء مهــامهم  .4
 بما يشمل ما يلي:

  صيص موظف أو أكثر لمتابعة كافة متطلبات فريق التفتيش.تخ -
تزويد فريق التفتيش بكل ما يطلبه من دفــاتر وســجالت وبيانــات ومراســالت ومســتندات  -

ومعلومــات تتعلــق بنشــاط المصــرف وشــركاته التابعــة، ولفريــق التفتــيش الحصــول علــى 
  نسخ منها.

) Passwordســـر () وكلمـــة User nameتزويـــد فريـــق التفتـــيش بإســـم مســـتخدم ( -
للـــدخول الـــى النظـــام اآللـــي المســـتخدم بالمصـــرف، بحيـــث تكـــون الصـــالحيات محـــددة 

  باإلستعالم عن حسابات المصرف وحسابات العمالء لديه في اإلدارة والفروع.
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تزويد فريق التفتــيش بأيــة متطلبــات أخــرى يحتاجهــا إلنجــاز مهمتــه واإلجابــة علــى كافــة  -
  استفساراته.

افـــة المالحظـــات والمخالفـــات الـــواردة فـــي تقـــارير التفتـــيش أو المتابعـــات اإللتـــزام بتصـــويب ك .5
  اليومية مع المصرف، خالل الفترات المحددة من سلطة النقد.

المسؤولية تجاه هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي المقــيم بالنســبة للمصــارف اإلســالمية:  - س
الشــرعية والمراقــب الشــرعي المقــيم وتســهيل  على اإلدارة التنفيذية التعاون مع أعضاء هيئــة الرقابــة

مهـــامهم وتزويـــدهم بكـــل مـــا يطلبونـــه مـــن بيانـــات ومعلومـــات ومســـتندات ألغـــراض إنجـــاز العمـــل 
وتوخي الدقة والشفافية، والرد علــى مالحظــاتهم والتجــاوب معهــم وتصــويب أوجــه الضــعف والخلــل 

 زمة.باعتبار ان قرارات هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي مل
اإلدارة التنفيذيـــة العليـــا هـــي المســـؤولة عـــن تحديـــد مهـــام ومســـؤوليات المـــوظفين وٕاعـــداد هيكـــل تنظيمـــي يعـــزز  .6.5.4

 .المساءلة والشفافية واإلشراف على القيام بالمهام والمسؤوليات لتحقيق أهداف المصرف
    
  المبدأ السادس: حوكمة هيكلية المجموعة .6.6

موعــة الواحــدة المســؤولية الشــاملة عــن المجموعــة وضــمان يتحمــل مجلــس إدارة الشــركة األم ضــمن المج
إنشــاء وتنفيــذ إطــار حوكمــة واضــح ومناســب للمجموعــة، اضــافة الــى نمــوذج األعمــال ومخــاطر المجموعــة 
ـــا معرفـــة وفهـــم الهيكـــل التنظيمـــي  والشـــركات التابعـــة لهـــا. كمـــا يتعـــين علـــى مجلـــس اإلدارة واإلدارة العلي

  .للمجموعة والمخاطر التي يمثلها
  

تتألف المصارف الكبيرة والنشطة والعالمية من الشركة األم وشركات تابعة متعددة، لذلك من الضروري تحديد  .6.6.1
 مبادئ حوكمة لمجلس إدارة الشركة األم ولكل شركة تابعة لها.

 ،يجب على مجلس إدارة الشركة األم ضمان وجود إطار حوكمة على مستوى المصــرف األم وشــركاته التابعــة .6.6.2
أن يكــــون المجلــــس واإلدارة العليــــا علــــى معرفــــة ودرايــــة بالهيكــــل التنظيمــــي للمجموعــــة والمخــــاطر  كمــــا يجــــب

 المرتبطة بالمصرف األم والشركات التابعة، باإلضافة إلى:
 تنفيذ خطة إشراف شاملة للشركات التابعة. . أ
 .للشركات التابعة تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة . ب
 رية لكل شركة.تعيين مجلس ادارة مناسب وهيكلية إدا . ت
 التأكد من وجود إطار حوكمة فعال لكل شركة. . ث
 ضمان وجود سياسات مناسبة لمعالجة تضارب المصالح ضمن المجموعة. . ج
 خاصة بتأسيس شركات تابعة جديدة.من مجلس اإلدارة سياسات مصادق عليها  . ح
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دارة مخــاطر وضــع آليــات فعالــة لتبــادل المعلومــات بــين الشــركات المتعــددة داخــل المجموعــة لضــمان إ . خ
 المجموعة بصورة مناسبة ولتسهيل عملية الرقابة على المجموعة.

يقع على عاتق مجالس إدارة الشركات التابعة واإلدارات العليا مسؤولية تطوير اجراءات فعالة إلدارة المخاطر  .6.6.3
ياســات مــع اســتراتيجية وأهــداف المجموعــة، مــع مراعــاة إجــراء تعــديالت لتجنــب تضــارب سانســجامًا لشــركاتها 

 المجموعة مع القوانين المحلية واألنظمة أو لضمان عدم التأثير السلبي على سالمة الشركة التابعة.
دارة المصرف التابع للمجموعة الذي يتم معاملته بشكل خاص نتيجة لوضع ملف مخاطره إيجب على مجلس  .6.6.4

لفــردي لمقابلــة مســؤولياته خــرى علــى المســتوى اأضــافية إاتخــاذ اجــراءات ذو أهميــة نظاميــة و كونــه مصــرف أ
 تجاه الحوكمة الخاصة به والمتطلبات التنظيمية.

ن أيجب على اإلدارة العليا ومجلــس اإلدارة تجنــب وضــع هياكــل معقــدة تفتقــر إلــى الجــوهر االقتصــادي، حيــث  .6.6.5
 اً شــكل تحــديتعرض المصرف لمخاطر مالية وقانونيــة ومخــاطر ســمعة و تالهياكل المعقدة أو غير الواضحة قد 

 عرقل عمــل الرقابــة مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والرقابــة الفعالــة مــن تدارة المخاطر، و إ مكانية تحديد و إل
التأكد من أن تلك الهياكل خاضعة لعملية مراجعة شاملة وتضمن المركزية في اتخاذ  مما يتطلب ،ساطة النقد

تبعـــة لتحديـــد وٕادارة كافـــة المخـــاطر المتأتيـــة مـــن القـــرارات بنـــاًء علـــى معيـــار محـــدد، ومـــن كفايـــة اإلجـــراءات الم
بمعلومــات كافيــة عــن  ســلطة النقــدالهياكــل، وٕاجــراء تــدقيق داخلــي وخــارجي بصــورة منتظمــة. كمــا يجــب تزويــد 

 حوكمة لدى المصرف.المن اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان سالمة  هامكنليالهيكل التنظيمي للمجموعة 
  

  رة المخاطر: منهجيات إدا :المبدأ السابع .6.7
ادارة مســؤول مــدير/ تــوفر لــدى المصــرف وظيفــة إدارة مخــاطر فعالــة تتمتــع باســتقاللية ويكــون تيجــب أن 

تواصــل مــع التــوفر لــديها صــالحيات ومــوارد كافيــة وٕامكانيــة تن أعن تلك الوظيفة، ويجــب  المخاطر مسؤوالً 
  المجلس. 

  

اني) مـــن العناصـــر الرئيســـية لضـــمان الحوكمـــة لـــدى تعتبـــر الوظيفـــة الفعالـــة إلدارة المخـــاطر (خـــط الـــدفاع الثـــ .6.7.1
ن ذلــك يتطلــب بعــض المتطلبــات المســبقة مثــل تــوفر الســلطة الكافيــة ضــمن هيكــل المصــرف أال إ ،المصــرف
 ن ذلــك ال يمنــعأال إيــراد (خــرى خاصــة الوظــائف التــي تحقــق اإلن تكــون مســتقلة عــن الوظــائف األأللوظيفــة و 

مباشــر مــع مجلــس االدارة تمكنهــا مــن تقــديم التقــارير التواصــل الال)، و عمــالتواصــل بشــكل مباشــر مــع دوائــر األ
ن يكــون أضــافة الــى ذلــك يجــب إ ،الالزمــة وكتابــة التقــارير لــإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة أو للجنــة المخــاطر

دارة إمـــوظفي  امـــتالك بمـــا يعنـــي ،لتغطيـــة كافـــة العمليـــات ذات المخـــاطر اً وكافيـــ طـــاقم الوظيفـــة مـــؤهالً كـــادر/ 
 عمال المختلفة.في خطوط األالكافية خبرة الالمخاطر 
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نشــطة ولتحقيــق ذلــك يتوجــب عليهــا وظيفــة إدارة المخــاطر مســؤولة عــن الرقابــة علــى المخــاطر المرتبطــة باأل .6.7.2
  :القيام بالمهام الرئيسية التالية

بمــا تحديــد المخــاطر التــي يتعــرض لهــا المصــرف داخــل وخــارج الميزانيــة، وعلــى مســتوى المجموعــة ككــل  . أ
  يشمل الشركات التابعة.

، وتحديــد احتياجــات رأس المــال بنــاًء قيــاس مــدى تعــرض المصــرف لهــاصــد ومراقبــة و ر تقيــيم المخــاطر و  . ب
 عليه (أي تخطيط احتياجات رأس المال) بشكل مستمر.

علــى المســتوى الكلــي للمصــرف بمــا يشــمل (إطار شهية المخاطر) تطوير وتطبيق إطار حوكمة مخاطر  . ت
ومراقبــة مــدى توافــق األنشــطة التــي تنطــوي  ،شــهية المخــاطر، وســقوف المخــاطر)بيــان ر، (ثقافــة المخــاط

 على مخاطر مع إطار حوكمة المخاطر.
 إنذار مبكر ألية تجاوزات لسقوف المخاطر المسموح بها.نظام إعداد  . ث
  القرارات التي تنطوي على مخاطر عالية. إبداء الرأي في . ج
مخــاطر معينــة وســبل تخفــيض المخــاطر ومــدى انســجام القــرارات مــع رصد ومراقبة وتقييم القرارات بقبــول  . ح

  سياسة المخاطر التي أقرها المجلس.
  رفع التقارير لإلدارة العليا والمجلس حول جميع البنود الواردة في هذه الفقرة. . خ

 في إطار إدارة فعالة للمخاطر يتوجب على المصرف القيام بما يلي: .6.7.3
وشــاملة إلدارة المخــاطر وتكــون قــادرة علــى التعــرف علــى جميــع وضــع وتطــوير أنظمــة وٕاجــراءات فعالــة  . أ

 المخاطر المؤثرة التي يتعرض لها المصرف.
أن تواكب إدارة المخاطر والبنــى التحتيــة للرقابــة الداخليــة فــي المصــرف أيــة تغيــرات تطــرأ علــى المخــاطر  . ب

 بما في ذلك نموها والتغيرات التي تطرأ على المخاطر الخارجية.
يفـــة إدارة المخـــاطر موقـــع علـــى الهيكـــل التنظيمـــي للمصـــرف يوضـــح تبعيتهـــا واســـتقالليتها، أن يكـــون لوظ . ت

 بحيث تتبع لمجلس اإلدارة أو لجنة المخاطر المنبثقة عنه.
ويكـــون مســـؤوًال عـــن  مســـتقلة لعمليـــة إدارة المخـــاطر تعيـــين مـــدير إدارة مخـــاطر مســـتقل وذو صـــالحيات . ث

 اإلطار الشامل إلدارة المخاطر.
رف الســـيرة الذاتيـــة للمرشـــح لشـــغل منصـــب مـــدير ادارة المخـــاطر مرفقـــًة بالوثـــائق والشـــهادات يقـــدم المصـــ . ج

الالزمــة وفــق متطلبــات التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد بشــأن التعيــين والنقــل واإلجــراءات التأديبيــة 
 واالستقالة، وتشترط موافقة سلطة النقد المسبقة عليه قبل تعيينه ومباشرته العمل.

تع مدير إدارة المخــاطر بــالمؤهالت والخبــرات المناســبة وأن يكــون حاصــًال علــى شــهادات مختصــة أن يتم . ح
مستقًال عن غيره من المهــام التنفيذيــة  إدارة المخاطرن يكون دور مدير أ المخاطر، علىفي مجال إدارة 

 أية وظيفة أخرى بالمصرف.المخاطر يشغل مدير  أالويجب 
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المالئم باألعمال المصرفية وٕادارة المخاطر واستمرارية العمل على ســبيل أن يتوفر لدى المرشح التدريب  . خ
المثــال ال الحصــر مــا يلــي:  دورات باألعمــال واألنشــطة المصــرفية المختلفــة، دورات متخصصــة بــإدارة 
المخــــاطر، دورات بشــــأن اســــتمرارية العمــــل، دورات بمقــــررات ومتطلبــــات بــــازل، دورات متخصصــــة فــــي 

 .Stress Testingالـ
 يذ وظيفة إدارة المخاطر تتضمن ما يلي:فالمخاطر في االشراف على تطوير وتنإدارة  مديرمسؤولية  . د

 .تعزيز مهارات الموظفين بصورة مستمرة وتحسين أنظمة وسياسات المخاطر 
 المخاطر.شهية المصرف للمخاطر وبيان شهية  شراف علىإطالع المجلس على التطورات واإل 
 دارة التنفيذية على األنشطة التي تحمل مخاطر.لشراكة مع اإلالرقابة بصورة مستمرة با 
 .المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية مثل استراتيجية المصرف ورأس المال وخطط السيولة 

التي يتم استخدامها فــي تحليــل حسب الحالة من قبل اإلدارة العليا والمجلس  مراجعة وٕاقرار السيناريوهات . ذ
التي تم تأسيس كل سيناريو  اطالع بالفرضياتويجب أن يكونوا على  ،المصرف المخاطر التي يواجهها

 بناًء عليها وآليات قياس المخاطر في كل منها. 
مراعــاة المخــاطر الناتجــة عــن وعلــى المصــرف  ،أن يتوفر سياسة معتمدة للمنتجات أو الخــدمات الجديــدة . ر

لتشغيلية واالقتصادية أو نوعية المحفظــة وأن إدخال منتجات جديدة أو تغيير في حجم النشاط أو البيئة ا
يــتم أخــذ هــذه المتغيــرات بعــين االعتبــار عنــد قيــاس المخــاطر مــع اعتمــاد المقــاييس النوعيــة والكميــة لــدى 

 قياسها.
التأكــد مــن خــالل التخطــيط وٕاعــداد الموازنــات مــن تــوفير مــوارد كافيــة لوظيفــة إدارة المخــاطر مــن حيــث  . ز

تقييم المخاطر بما في ذلك وصول الموظفين لنظم تكنولوجيا المعلومات ونظم العدد والنوعية الضرورية ل
 تنمية الموارد والمعلومات الداخلية. 

تتطلب إدارة المخاطر الفعالة أن يكــون هنــاك تواصــل مباشــر وفعــال بــين دائــرة المخــاطر والــدوائر األخــرى فــي  .6.7.4
 المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه.المصرف وبين دائرة المخاطر والمستويات العليا والمتمثلة ب

  في حالة الفروع الخارجية، يبقى المجلس وٕادارة الفرع مسؤولين عن فعالية عمليات إدارة المخاطر في الفرع. .6.7.5
إعــداد ميثــاق إلدارة المخــاطر واعتمــاده مــن مجلــس اإلدارة أو لجنــة المخــاطر المنبثقــة عــن المجلــس، علــى أن  .6.7.6

اطــالع كافــة اق ســنويًا واعتمــاده. علــى ان يــتم لمخاطر بمراجعة وتحــديث الميثــتضمن األخيرة قيام دائرة ادارة ا
 الموظفين على هذا الميثاق.

يجب على المصرف اعتماد دليل إجراءات عمل لدائرة المخاطر يحدد فيه بشكل واضــح أولويــات ومســؤوليات  .6.7.7
اتخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية فــي  الدائرة وأساليب العمل وآليات رفع التقارير وعرض نتائج عمــل الــدائرة وآليــة

 أية مخالفات.اكتشاف حال 
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يجـــب علـــى المصـــارف تنفيـــذ إختبـــارات فحـــص التحمـــل بشـــكل دوري وفـــق سياســـة معتمـــدة مـــن مجلـــس إدارة  .6.7.8
المصــرف باإلســتناد لتعليمــات ســلطة النقــد والمعــايير الدوليــة فــي هــذا المجــال، ال ســيما المبــادئ والممارســات 

رات فحص التحمل الصــادرة عــن لجنــة بــازل للرقابــة المصــرفية. حيــث تعتبــر إختبــارات السليمة في إعداد اختبا
فحــص التحمــل مــن أهــم الممارســات التــي تســاعد المصــارف فــي تقيــيم حجــم المخــاطر التــي قــد تواجههــا فــي 
المدى المنظور بهدف المساعدة في اختيار السياسات واإلجراءات التحوطية المناسبة كتحديد سقوف التعرض 

تدعيم رأس المــال وتعــديل اإلجــراءات التشــغيلية وٕاجــراءات العمــل ووضــع خطــط طــوارئ متقدمــة والعمــل علــى و 
 إدارتها بما يساهم في تعزيز قدرة المصارف على الصمود ومواجهة األزمات والصدمات عالية التأثير.

تم مناقشة وتوضيح تن يتم إنهاء خدمات أو عزل مدير إدارة المخاطر بقرار من مجلس إدارة المصرف على أ .6.7.9
  أسباب ذلك لسلطة النقد قبل اتخاذ القرار. 

  
  :المبدأ الثامن: تحديد ورصد المخاطر وضبطها .6.8

يجب تحديد المخاطر ومراقبتها وضبطها على نطاق المصرف ككل (المجموعــة المصــرفية) وعلــى المســتوى 
ــات التابعــة بشــكل خــاص ــة دارة اإكمــا ينبغــي تعــديل تركيبــة  ،الفــردي للكيان ــدها والبني لمخــاطر ومــدى تعقي

التحتيـــة للرقابـــة الداخليـــة لمواكبـــة التغيـــرات علـــى مســـتوى ملـــف مخـــاطر المصـــرف والمخـــاطر المحيطـــة 
  وممارسات القطاع المصرفي.

مـــدير/ دارة التنفيذيــة و دارة واإلن يقــوم مجلــس اإلأن تشــمل العمليــة كافــة المخــاطر و أيجــب  تحديــد المخــاطر: .6.8.1
المخــاطر التــي يواجههــا المصــرف بشــكل دوري بمــا يشــمل التقيــيم المســتمر للمخــاطر مســؤول المخــاطر بتقيــيم 

 و الناشئة لكافة وحدات المصرف ووظائفه.ألى تحديد المخاطر الجديدة إضافة إ ،الحالية
 

  قياس المخاطر: .6.8.2
يجب قياس المخاطر كميًا ونوعيًا بما فيه نظرة المصرف الشاملة للمخاطر ذات العالقة بالبيئة  . أ

كما يجب  ،لى تقييم المخاطر صعبة القياس بشكل كمي كمخاطر السمعةإضافة إتشغيلية المحيطة، ال
 التأكد من وجود سياسات كافية لقياس المخاطر واجراءات للتأكد من تطبيق تلك السياسات.

ة بشأن عداد التقارير الالزمة لمجلس االدارة واالدارة التنفيذيإعند استخدام النماذج الكمية فانه يجب  . ب
  وجه القصور.أالفرضيات المستخدمة و 

ناريوهات لفهم تعرضات يوضاع الضاغطة وتحليل السيجب على المصارف استخدام اختبارات األ . ت
داء الفعلي مع التقديرات المصرف للمخاطر في مختلف الظروف واجراء االختبارات الالزمة لمقارنة األ

 بشأن المخاطر. 
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  ضبط المخاطر: .6.8.3
المخــاطر وتقــديم  أثــرارة المســؤولة عــن ضــبط المخــاطر تقيــيم الطــرق الممكنــة لتخفيــف ديجــب علــى اإل -

وتقــديم التقــارير ايضــًا فــي الحــاالت التــي يحصــل فيهــا  ،التقــارير الالزمــة بالخصــوص الــى مجلــس االدارة
 استثناءات مهمة لحدود وسقوف المخاطر.

مستقبًال بما يتالءم مع حجم تعرضات  والتخطيط الحتياجات رأس المال يجب االحتفاظ برأس مال كافٍ  -
 المصرف للمخاطر المختلفة.

علــى المصــرف وضــع ضــوابط داخليــة ســليمة للحفــاظ علــى مصــداقية البيانــات وضــمان  مصــداقية البيانــات: .6.8.4
ن تكون الضوابط قادرة على الحد من الممارسات الخاطئة من قبــل أدقتها وامكانية االعتماد عليها، كما يجب 

وجــه القصــور أجــراءات رقابيــة متصــاعدة لمعالجــة إلــى وضــع إضافة إتؤثر على دقة البيانات  االشخاص التي
 دارية وضوابطها في الوقت المناسب.نظمة المعلومات اإلأفي 

علـــى المصـــرف االحتفـــاظ ببنيـــة تحتيـــة قويـــة لتكنلوجيـــا المعلومـــات وتحـــديثها بشـــكل مســـتمر  البنيـــة التحتيـــة: .6.8.5
ن تواكــب التطــورات علــى وضــع المصــرف وحجمــه أمــا يجــب علــى تلــك البنيــة واالبتعــاد عــن التعقيــد فيهــا، ك

 عماله وتوسعه الجغرافي.أوتعقيد 
م مدى التغيير في ملف مخاطر المصرف نتيجة طرحــه ن يقيّ اعلى المصرف  طرح منتجات وخدمات جديدة: .6.8.6

يــة قويــة لــدى طــرح دار إتــوفر ادارة مخــاطر جيــدة واجــراءات تن ألخدمات ومنتجات جديدة ولذلك الغرض يجب 
 قائمة. و حتى التوسع في منتجات وخدمات أمنتجات وخدمات جديدة 

  
  (Risk Communication)  المبدأ التاسع: التواصل بشأن المخاطر .6.9

تتطلب إدارة المخاطر الفعالة أن يكون هناك خط اتصال مباشر وقــوي بــين دائــرة المخــاطر والــدوائر األخــرى 
  ر ومجلس اإلدارة أو اللجنة المنبثقة عنه بالخصوص.في المصرف وبين دائرة المخاط

  

يجب على االدارة العليا التواصل مع الدوائر الرقابية في المصرف واستشارتها حول خطط االدارة المستقبلية  .6.9.1
  ونشاطاتها حتى تتمكن تلك الدوائر من القيام بمسؤولياتها بفعالية.

مور المتعلقة بتعرضات المصرف الى المخاطر المختلفة األ دارةلى مجلس اإلإن تشمل التقارير المقدمة أيجب  .6.9.2
لى تقديم تلك التقارير معلومات إضافة إ ،ونتائج اختبارات فحص التحمل ومعلومات حول البيئة الخارجية المحيطة

تم تن أوجه القصور ومحددات (تحديات) تقديرات المصرف للمخاطر ومعلومات الفرضيات المستخدمة، و أحول 
 طراف المعنية.لك التقارير بين األمناقشة ت

ف تجنب ر وعلى المص ،ن تعزز ثقافة المخاطر التواصل في الوقت المناسب وبشكل دقيق وشاملأيجب  .6.9.3
ن أيضًا أالمعيقات التي تحول دون المشاركة الفعالة للمعلومات بين وحدات المصرف المختلفة ومن المهم 

 ة معلومات المخاطر.نظمأتتوفر الديناميكية والشمولية والدقة في 
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 بشكل مباشر لألشخاص المعنيين. اً فوري جراءً إلية إليصال المعلومات المهمة والتي تتطلب آن تتوفر أيجب  .6.9.4
كان من الواجب توفير  إذاخذ القرار فيما أمة عمليات التواصل و ءدارة تقييم مدى مالعلى مجلس اإل .6.9.5

  و تخفيضها.أضافية إمعلومات 
  

  االمتثالراقبة وظيفة م :المبدأ العاشر .6.10
مجلس اإلدارة مســؤول عــن اإلشــراف علــى إدارة مخــاطر االمتثــال فــي المصــرف، كمــا يتعــين علــى المجلــس 

االمتثــال واعتمــاد سياســات واجــراءات لتحديــد وتقيــيم ومراقبــة وٕاعــداد التقــارير وتقــديم مراقبــة نشــاء وظيفــة إ
 المراجعــة تابعــة للجنــة المخــاطر أو لجنــة ، ويجوز أن تكون وظيفة االمتثالالمشورة بشأن مخاطر االمتثال

  التدقيق المنبثقة عن المجلس.و 
  

االمتثــال علــى أنهــا، وظيفــة مســتقلة تحــدد وتقــوم وتقــدم النصــح واالرشــاد وتراقــب وترفــع التقــارير  ةتعــرف وظيفــ .6.10.1
ـــال فـــي المصـــرف، والتـــي تتضـــمن المخـــاطر النائشـــة عـــن عـــدم االلتـــزام بـــالقوانين  حـــول مخـــاطر عـــدم االمتث

نظمة والتعليمــات، والخســائر الماليــة الناتجــة عــن ذلــك، أو مخــاطر الســمعة التــي قــد يعــاني منهــا المصــرف واأل
 نتيجة إلخفاقه بااللتزام بالقوانين واألنظمة وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة.

 ي:تشمل القوانين واألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة ما يل .6.10.2
 القوانين والتشريعات التي تحكم وتنظم عمل قطاع المصارف في فلسطين. .1
 التعليمات والقرارات والمذكرات الصادرة عن سلطة النقد. .2
 الممارسات المصرفية السليمة تحقيقًا لقاعدة "اعرف عميلك". .3
 وأخالقيات العمل المصرفي. (مبادئ الحوكمة) قواعد العمل السليم والحكم الصالح .4
 نين أو قررات أخرى تصدر الحقًا.أي قوا .5

مــن ويقع علــى عاتقهــا التأكــد  ،االمتثال جزءًا أساسيًا من خط الدفاع الثاني لدى المصرفمراقبة تعتبر وظيفة  .6.10.3
 توافق السياسات الداخلية مع التشريعات والقوانين المعمول بها.

ر الســـلطة الكافيـــة ضـــمن هيكـــل االمتثـــال الفعالـــة بعـــض المتطلبـــات المســـبقة مثـــل تـــوفمراقبـــة وظيفـــة تتطلـــب  .6.10.4
خــرى خاصــة الوظــائف التــي تحقــق االيــراد (اال ان ن تكــون مســتقلة عــن الوظــائف األأالمصرف للوظيفــة علــى 

عمال)، وتواصل مباشر مــع مجلــس االدارة تمكنهــا مــن تقــديم ذلك ال يمنع التواصل بشكل مباشر مع دوائر األ
 التقارير لإلدارة العليا ومجلس االدارة.

لى عاتق المجلس مسؤولية إنشاء وظيفة مراقبة امتثال دائمة وفعالة كجــزء مــن سياســة االمتثــال للقــوانين يقع ع .6.10.5
والتعليمات في المصرف وتسند هــذه الوظيفــة إلــى دائــرة مختصــة ومســتقلة تســمى دائــرة مراقبــة االمتثــال يرأســها 

 مدير/ مسؤول امتثال.
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 تعيين مراقب االمتثال: .6.10.6
  َّمراقبة االمتثال من مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عنه. ن مسؤول عن وظيفة يعي 
  يقدم المصرف السيرة الذاتية للمرشح لشــغل منصــب مســؤول االمتثــال مرفقــًة بالوثــائق والشــهادات الالزمــة وفــق

تقالة، وتشــترط متطلبــات التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد بشــأن التعيــين والنقــل واإلجــراءات التأديبيــة واالســ
 .موافقة سلطة النقد المسبقة عليه قبل تعيينه ومباشرته العمل

  على المصرف أن يبلغ سلطة النقد خالل ثالثين يومًا في حال شغر منصب مســؤول االمتثــال ألي ســبب مــن
 ألسباب.

  المناسبة.أن يتوفر لدى مراقب االمتثال المؤهالت العلمية 
 يفة وفق الوصف الوظيفي المعتمد بالمصرف.أن يلبي المرشح متطلبات شغل الوظ 
  المصرفية وٕادارة المخاطر واستمرارية العمل وتدريب مالئم باألعمالأن يكون حاصًال على شهادات ودورات ،

(دورات متقدمة في أساليب مراقبة مخاطر عدم االمتثــال، دورات متقدمــة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي 
موال، دورات باألعمال واألنشطة المصرفية المختلفة، دورات بمقررات ومتطلبات في أساليب مكافحة غسل األ

 ). FATCAبازل، دورات في مجال الحوكمة، دورات بـ قانون 
  المرشح الخبرات العملية المالئمة باألعمال المصرفية وٕادارة مراقبة مخاطر االمتثال على سبيل  لدىأن يتوفر

واسعة وعميقة وفهم سليم للقوانين واألنظمة والتشريعات والتعليمات والقرارات المثال ال الحصر ما يلي (معرفة 
والتعاميم التي تنظم أعمال المصارف وأفضل الممارســات العالميــة بالخصــوص، اإللمــام بــالقوانين والتشــريعات 

عـــدة اعـــرف والتعليمـــات الخاصـــة بمكافحـــة غســـل األمـــوال، اإللمـــام بالممارســـات المصـــرفية الســـليمة تحقيقـــًا لقا
  ).FATCAبالخصوص، االلمام بقانون  FATFعميلك واإللمام بتوصيات لجنة 

  أن يتوفر لدى المرشح بعض الشروط الضــرورية لشــغل وظيفــة مــدير دائــرة مراقبــة االمتثــال علــى ســبيل المثــال
لتعامــل مــع ال الحصــر مــا يلــي (إجــادة اللغتــين العربيــة واالنجليزيــة، قــدرة عاليــة علــى التواصــل مــع اآلخــرين وا

 اســتيعابالجمهــور ومعالجــة شــكاوى العمــالء، المعرفــة واإللمــام الكــافي بتطبيقــات الحاســب اآللــي والقــدرة علــى 
األنظمة التشغيلية المرتبطة بها، القــدرة علــى تعزيــز وعــي المــوظفين وتــدريبهم فــي الجوانــب الخاصــة باالمتثــال 

  وتنظيم الندوات وورش العمل).
و لجنــة المراجعــة والتــدقيق المنبثقــة عنــه اعتمــاد ميثــاق مراقبــة االمتثــال المعــد مــن يجــب علــى مجلــس االدارة ا .6.10.7

 قبلها، على ان يتم مراجعته وتحديثه سنويًا واعتماده، وأن يتم  اطالع كافة الموظفين عليه.
مــد ساســية تعتأسياسة االمتثال بحيث تحتوي علــى مجموعــة مبــادئ  / إعدادنشاءإدارة التنفيذية مسؤولة عن اإل .6.10.8

وتشمل تلك السياسة اجــراءات المصــرف حــول كيفيــة تحديــد مخــاطر االمتثــال وادارتهــا مــن  ،دارةمن مجلس اإل
مراجعــة خــالل المســتويات االداريــة المختلفــة فــي المصــرف. كمــا تقــع المســؤولية النهائيــة علــى مجلــس االدارة 
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كيفيــة إدارة المصــرف لخطــر  سياســة االمتثــال فــي المصــرف وكيفيــة تطبيقهــا بشــكل دوري وذلــك بهــدف تقــويم
  عدم االمتثال بفاعلية.

ال يلغي وال يتعارض إنشاء وظيفة مراقبة االمتثال مع مسؤولية المجلس واإلدارة العليا وموظفي المصرف عن  .6.10.9
  االلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات وقواعد السلوك ومعايير الممارسات المهنية السليمة.

جــراءات لتســاعد المصــرف فــي الوفــاء االمتثــال القــيم المؤسســية والسياســات واإلبــة مراقن تعــزز وظيفــة أيجــب  .6.10.10
 بالتزاماته ومسؤولياته.

يجـــب ضـــمان اســـتقاللية وظيفـــة مراقبـــة االمتثـــال عـــن أنشـــطة وأعمـــال المصـــرف، بحيـــث يتـــوفر لـــدائرة مراقبـــة  .6.10.11
  االمتثال ما يلي:

يتناســــب مــــع حجــــم عمليــــات تها و للمصــــرف يوضــــح تبعيتهــــا واســــتقالليموقــــع علــــى الهيكــــل التنظيمــــي  . أ
  المصرف وعدد فروعه الداخلية والخارجية.

سهولة االتصال بأي موظف بالمصرف أو االطالع على الملفات والوثائق والسجالت لتتمكن من أداء  . ب
  مسؤولياتها على نحو جاد ومحايد.

ف المعرضــة لمخــاطر تنفيــذ مســؤولياتها بمبادراتهــا الذاتيــة فــي جميــع دوائــر وأقســام المصــر  المقــدرة علــى . ت
  عدم االمتثال.

حريــــة كتابــــة التقــــارير لــــإلدارة العليــــا ولجنــــة المراجعــــة والتــــدقيق حــــول أيــــة مخالفــــات للقــــوانين واللــــوائح  . ث
والتعليمات واالنتهاكات التي تم كشفها أو أبلغ عنها، دون الخشية من االنتقــام أو األذى مــن اإلدارة أو 

  أي موظف له عالقة باإلجراء.
 الكافية لتمكينها من القيام بمسؤولياتها باستقاللية وكفاءة وفعالية.الموارد  . ج
، لكنهــا يجــب أن تخضــع للتــدقيق علــى لي وٕادارة المخــاطراســتقاللية عملهــا عــن عمليــات التــدقيق الــداخ . ح

 أعمالها ومراجعة وتقييم سياساتها.
كل واضــح أولويــات ومســؤوليات على المصرف اعتماد دليل إجراءات عمل لدائرة مراقبة االمتثال يحدد فيه بش .6.10.12

الدائرة، كما يجب أن يحــدد الــدليل أســاليب العمــل وآليــات رفــع التقــارير وعــرض نتــائج عمــل الــدائرة، كمــا يجــب 
 أن يشمل آلية اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في حال اكتشاف أية مخالفات أو استالم شكاوى.

 جميع الموظفين المعنيين. على إدارة المصرف أن تتأكد من أن الدليل متوفر الطالع . أ
تقوم إدارة المصرف بعرض الدليل على مجلس اإلدارة إلقراره، كما يتحمل مجلس اإلدارة أو إحدى  . ب

 اللجان المنبثقة عنه مسؤولية مراجعة وتحديث الدليل مرة واحدة سنويًا على األقل.
 على المصرف أن يقدم نسخة من الدليل لسلطة النقد. . ت

خبــرات مــن خــارج نطــاق كــادره للقيــام بــبعض مهــام مراقبــة االمتثــال، علــى أن تبقــى هــذه يمكــن للمصــرف اســتخدام  .6.10.13
  المهام تحت إشراف ومسؤولية مدير/ مسؤول االمتثال الذي يجب أن يكون موظفًا في المصرف.
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 تكون مهام دائرة مراقبة االمتثال على النحو التالي: .6.10.14
متثال وٕابقائهم علــى إطــالع علــى التطــورات فــي هــذا تقديم المشورة للمجلس واإلدارة العليا في مسائل اال . أ

 المجال.
وتوثيــــق وتقيــــيم مخــــاطر عــــدم االمتثــــال ذات الصــــلة بنشــــاطات المصــــرف بمــــا يشــــمل تطــــوير تحديــــد  . ب

المنتجات الجديدة وممارسات العمل واألنواع الجديدة من األعمال أو التغييرات المادية في طبيعــة هــذه 
 العالقات.

ب علــــى المصــــرف االمتثــــال لتطبيقهــــا، وتوضــــيح هــــذه القواعــــد إلدارة ومــــوظفي تحديــــد القواعــــد الواجــــ . ت
 المصرف.

مراقبــــة امتثــــال دوائــــر المصــــرف المختلفــــة للقــــوانين واألنظمــــة والتعليمــــات ذات العالقــــة ورفــــع التقــــارير  . ث
 المتعلقة بذلك للمجلس أو لجنة المراجعة والتدقيق.

التحقــق مــن مالبســاتها وٕايجــاد الحلــول المناســبة لهــا، اســتالم شــكاوى الجمهــور ودراســتها والعنايــة بهــا و  . ج
 وذلك في حال لم يكن لدى المصرف وحدة مستقلة مختصة بمتابعة ومعالجة شكاوى الجمهور.

التأكــد مــن تطبيــق المصــرف للممارســات المصــرفية الســليمة تحقيقــًا لقاعــدة "إعــرف عميلــك"، والقــوانين  . ح
، وأيــة FATCAي علــى حســابات األمــريكيين الخارجيــة واإلجــراءات الخاصــة بقــانون االمتثــال الضــريب

 .وفق تعليمات سلطة النقد بالخصوص قوانين أخرى مماثلة
عـــن القضـــايا ذات العالقـــة بمخـــاطر  للمصـــرف ولجنـــة المراجعـــة والتـــدقيق رفـــع التقـــارير لـــإلدارة العليـــا . خ

  االمتثال في المصرف وكيفية إدارتها.
للجنــــة المراجعــــة والتــــدقيق المنبثقــــة عــــن مجلــــس إدارة رفــــع تقريــــر دوري (نصــــف ســــنوي علــــى األقــــل)  . د

 المصرف حول مستوى االمتثال في المصرف وأية تجاوزات لمتطلبات االمتثال.
 توثيق عمل الدائرة والتقارير الصادرة عنها واإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بالخصوص. . ذ
، وتــوجيههم لتنفيــذ السياســات متثــالتعزيــز وعــي مــوظفي المصــرف وتــدريبهم فــي الجوانــب الخاصــة باال . ر

 واإلجراءات واالمتثال لدليل أخالقيات العمل.
 االتصال والتواصل مع سلطة النقد ورفع تقارير لها حول نشاط الدائرة. . ز
 المشاركة باللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية بصفة مراقب أو استشاري. . س

يمــارس أعمالــه فــي أكثــر مــن دولــة بمــا يضــمن االلتــزام  يجب أن تتم هيكلة وظيفة االمتثال في المصرف الذي .6.10.15
بالمتطلبــات المحليــة ضــمن إطــار سياســة االمتثــال للمصــرف ككــل وذلــك لتوحيــد منهجيــة العمــل علــى اخــتالف 

 الدول.
تم مناقشــة وتوضــيح تــن أيــتم إنهــاء خــدمات أو عــزل مراقــب االمتثــال بقــرار مــن مجلــس إدارة المصــرف علــى  .6.10.16

 قبل اتخاذ القرار. أسباب ذلك لسلطة النقد
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  والخارجي المبدأ الحادي عشر: التدقيق الداخلي .6.11

دارة وأن تــدعم المجلــس واإلدارة العليــا يجب أن تعطي وظيفة التدقيق الــداخلي تأكيــدات مســتقلة لمجلــس اإل
ــة العليــا فــي تعزيــز الحوكمــة الفعالــة والســالمة الدائمــة للمصــرف ــى المجلــس واإلدارة التنفيذي ، ويجــب عل

فادة الفعالــة مــن عمــل المــدقق الــداخلي ومــدققي الحســابات الخــارجيين ومــا يصــدر عــنهم مــن تقــارير االســت
  بخصوص الرقابة الداخلية.

  

 أوًال: التدقيق الداخلي
تعتبــر وظيفــة التــدقيق الــداخلي خــط الــدفاع الثالــث لــدى المصــرف فــي نظــام الرقابــة الداخليــة وتقــدم التوكيــدات 

دارة العليــا عــن نوعيــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للمصــرف، وٕادارة المخــاطر المســتقلة لمجلــس اإلدارة واإل
  وأنظمة الحوكمة والعمليات.

  المهام والمسؤوليات: .6.11.1
 لة من المجلس. ءخاضعة للمساأن تكون يتوجب أن يكون لدى وظيفة التدقيق الداخلي تفويض واضح و  .1
طار حوكمة المخاطر للمصرف م مستمرة إليجب على وظيفة التدقيق الداخلي إجراء عمليات تقيي .2

ونوعية التقارير التي ترفع لمجلس اإلدارة واالدارة العليا ذات العالقة بالمخاطر  الدوائر الرقابيةوفعالية 
 .وكفاءة أنظمة المصرف والرقابية الداخلية

الداخلي  فحص وتقييم درجة مالءمة وفاعلية نظام الضبطهو بشكل عام، فإن هدف التدقيق الداخلي  .3
واآللية التي يتم فيها إنجاز المهام الموكلة لكافة دوائر وأقسام المصرف، بما يضمن التزام اإلدارة 
التنفيذية بخطط وسياسات وأهداف المصرف المعتمدة من مجلس اإلدارة وكذلك مدى االلتزام بالتعليمات 

 .والقوانين السارية، بما يضمن حسن أداء المصرف وتطويره واستقراره
ضوابط الرقابة الداخلية والمخاطرة والحوكمة و تطبيق السياسات العامة ب تقييم مدى التزام المصرف .4

 وٕاجراءات العمل على مستوى المصرف ككل بما يشمل الشركات التابعة والفروع الخارجية للمصرف.
وصف فحص مدى انسجام الهيكل التنظيمي للمصرف مع احتياجات وعمليات المصرف ومدى توافق ال .5

 الوظيفي مع الهيكل التنظيمي وااللتزام بالمهام والمسؤوليات.
مدى استمرارية ومصداقية ودقة أنظمة المعلومات ومواعيد البيانات المالية والمعلومات اإلدارية،  .6

 باإلضافة إلى دقة ومصداقية السجالت المحاسبية والتقارير المالية.
لجدوى االقتصادية لهذه العمليات، والتأكد من نظام المصرف تدقيق العمليات وتقييم الضوابط الداخلية وا .7

 في تقييمه لكفاية رأس المال من حيث ربطها بتقدير مستويات المخاطر التي يواجهها المصرف.
  مدى االلتزام بميثاق أخالقيات وسلوكيات العمل، ونظام ووسائل حماية أصول المصرف. .8
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عتمادها من مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق إعداد خطة سنوية شاملة للتدقيق الداخلي وا .9
  المنبثقة عنه، على أن يؤخذ بعين االعتبار عند إعداد الخطة األمور التالية:

  أن تكون الخطة شاملة لكافة أنشطة دوائر وفروع المصرف والشركات التابعة والشقيقة. . أ
 المصرف وٕامكانيات دائرة التدقيق الداخلي. أن تكون الخطة واقعية وممكنة التنفيذ وتتالءم مع حجم أعمال . ب
ان تكــون منهجيــة الفحــص مصــممة علــى أســاس درجــة المخــاطر ومبــدأ دورة التــدقيق الخــاص بفحــص كافــة  . ت

 األنشطة خالل فترة زمنية معقولة. 
 التطورات في األنشطة المصرفية ودرجة المخاطر. . ث
 قيقية. توقيت و تكرار عمل التدقيق الداخلي، ودورية الجوالت التد . ج
 الموارد المالية واإلدارية لتنفيذ الخطة من حيث عدد الموظفين ومؤهالتهم العلمية والعملية واحتياجاتهم. . ح
 إعادة اعتماد الخطة في ضوء أية مستجدات تطرأ عليها. . خ
 تدوير المدققين عند التدقيق على أنشطة دوائر وفروع المصرف. . د
ا اقتضت الضرورة واعتماد ذلــك مــن لجنــة المراجعــة أن يتم مراجعة الخطة بشكل دوري لتعديلها كلم . ذ

  والتدقيق.
جب على التدقيق الداخلي الطلب من اإلدارة العليا إجراء التصحيح المناسب والفعال للمسائل ذات تو ي  .10

 العالقة.
جب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمان توفر اإلمكانيات والموارد والمهارات الكافية والسلطة ي .11

ة للتدقيق لضمان أداء مهامهم ومسؤولياتهم بصورة فعالة، بحيث يكون لدى طاقم التدقيق المعرفة الالزم
 بطة بها.توالمهارات والموارد المتعلقة بأنشطة المصرف والمخاطر المر 

على مجلس اإلدارة و/ أو لجنة المراجعة والتدقيق مراعاة الممارسات السليمة للتدقيق الداخلي، بحيث تضمن  .6.11.2
 األدنى الجوانب التالية: بالحد

يجـــب علـــى مجلـــس اإلدارة أو لجنـــة المراجعـــة والتـــدقيق ضـــمان اســـتقاللية وظيفـــة التـــدقيق االســـتقاللية:  - أ
 الداخلي من خالل ما يلي:

موقع على الهيكل التنظيمي للمصرف يوضح تبعيتهــا واســتقالليتها بحيــث تتبــع لمجلــس اإلدارة أو  .1
 للجنة التدقيق المنبثقة عنه.

قاللية عـــن أي نشـــاط تنفيـــذي فـــي المصـــرف واالبتعـــاد عـــن أيـــة مســـؤوليات قـــد يكـــون فيهـــا االســـت .2
 تضارب للمصالح.

 خضوع وظيفة التدقيق للرقابة من قبل لجنة المراجعة والتدقيق. .3
منســجمًا مــع أهــداف التــدقيق الــداخلي ويحــدد مــن المجلــس أو  والمكافــآتأن يكــون نظــام الرواتــب  .4

 اللجنة.
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التــدقيق المنبثقــة المراجعــة و بكتابــة التقــارير مباشــرة للمجلــس أو للجنــة الــداخلي  تقــوم دائــرة التــدقيق .5
كمــا يكــون ، عمالهــاأشــراف علــى عنــه والتــي هــي مســؤولة عــن تعيــين أو عــزل مــوظفي الــدائرة واإل

 للتدقيق الداخلي حرية التواصل مباشرًة مع كافة دوائر المصرف والمدقق الخارجي.
قــادرة علــى الوصــول إلــى كافــة الســجالت والملفــات الخاصــة الــداخلي  يجب أن تكون دائرة التدقيق .6

مـــع المعـــايير  انســـجاماً بالمصـــرف. ولضـــمان اســـتقاللية عملهـــا يتوجـــب عليهـــا أن تقـــوم بواجباتهـــا 
 الدولية والمهنية.

المراجعــة موجهــة مباشــرة لمجلــس اإلدارة أو للجنــة التــدقيق الــداخلي ينبغــي أن تكــون تقــارير دائــرة  .7
المنبثقة عنه بدون أي مراجعة من قبل اإلدارة. عالوة على ذلك، يتوجب أن تكون هنــاك  التدقيقو 

 إمكانية للدائرة لالجتماع بالمجلس دون حضور اإلدارة العليا.
: يجــب علــى مجلــس اإلدارة أو لجنــة المراجعــة والتــدقيق اتخــاذ كافــة التــدابير الالزمــة بحيــث االســتمرارية -  ب

لــى وظيفــة تــدقيق داخليــة تــتالءم مــع طبيعــة وحجــم نشــاطه، علــى أن يعتمــد المصــرف وبشــكل مســتمر ع
التدابير تــوفير المــوارد للمــوظفين المالئمــين للقيــام بمهمــة التــدقيق الــداخلي وبمــا يحقــق أهــداف هذه تشمل 

 المصرف.
على المجلس أو لجنة المراجعة والتدقيق التأكد من توفر النزاهة والموضــوعية فــي  النزاهة والموضوعية: -  ت

مــل التــدقيق الــداخلي مــن حيــث قــدرة التــدقيق الــداخلي علــى تنفيــذ مهامــه بحريــة كاملــة وبعيــدًا عــن أي ع
 تحيز.

يجــــب علــــى المجلــــس أو لجنــــة المراجعــــة والتــــدقيق اعتمــــاد ميثــــاق للتــــدقيق الــــداخلي  ميثــــاق التــــدقيق: -  ث
لــداخلي علــى أن بالمصرف الذي يتم إعداده من دائرة التدقيق، بحيث يعــزز مكانــة وصــالحيات التــدقيق ا

يتم إطالع كافة موظفي المصــرف علــى هــذا الميثــاق وأن يــتم مراجعتــه مــن دائــرة التــدقيق الــداخلي بصــفة 
دوريـــة وعرضـــه علـــى المجلـــس او لجنـــة المراجعـــة والتـــدقيق العتمـــاده، علـــى أن يتضـــمن الميثـــاق بالحـــد 

 األدنى ما يلي:
  أهداف ومجال وظيفة التدقيق الداخلي. .1
 ت الدائرة.صالحيات ومسؤوليا .2
 عالقتها بوظائف الرقابة األخرى. .3
 ضوابط مساءلة مدير دائرة التدقيق الداخلي. .4

علــى المجلــس أو لجنــة المراجعــة والتــدقيق أن تكفــل خضــوع كافــة أنشــطة المصــرف للتــدقيق الــداخلي بمــا  - ج
وأنشــطة  فيهــا الحكــم علــى فاعليــة وظيفــة إدارة المخــاطر واالمتثــال وأعمــال الفــروع والشــركات التابعــة لــه

المصــرف الخارجيــة، بحيــث تكــون دائــرة التــدقيق قــادرة علــى الوصــول ألي ســجل أو ملــف أو معلومــة أو 
 البيانات المالية واإلدارية أو محاضر االجتماعات. 
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: يجـــب علـــى مجلـــس اإلدارة أو لجنـــة المراجعـــة والتـــدقيق انتهـــاج سياســـة تكفـــل تـــوفر المنافســـة المهنيـــة - ح
لكافــة مــوظفي التــدقيق الــداخلي، ورفــع مســتوى معرفــة وخبــرة المــدققين بهــدف الحــوافز والتــدريب المســتمر 

زيـــادة قـــدراتهم علـــى فهـــم أنشـــطة المصـــرف فـــي ظـــل التطـــور المتنـــامي للعمليـــات واألنشـــطة المصـــرفية، 
 وضمان امتالكهم المعرفة الكافية والحديثة لتقنيات التدقيق واألنشطة المصرفية.

 

  ة التدقيق الداخلي:واجبات المصرف تجاه إنشاء وظيف .6.11.3
علــى كــل مصــرف أن ينشــئ دائــرة للتــدقيق الــداخلي تكــون مســتقلة وتتبــع إداريــًا ووظيفيــًا للجنــة المراجعــة  .1

 والتدقيق المنبثقة عن المجلس.
يتحمـــل مجلـــس اإلدارة مســـؤولية وضـــع واعتمـــاد هيكـــل تنظيمـــي يوضـــح اســـتقاللية وتبعيـــة دائـــرة التـــدقيق  .2

 الداخلي.
مســؤولية تنظــيم عالقــة المــدقق الــداخلي مــع الوظــائف الرقابيــة األخــرى، وذلــك يقــع علــى عــاتق المصــرف  .3

لضــمان االســتقاللية وعــدم تــداخل مســؤوليات كــل منهــا وبمــا يعكــس أفضــل الممارســات والمعــايير المهنيــة 
بهذا الخصوص، إضافة إلى تنظيم عالقته مع سلطة النقد في المجاالت التي تتطلب التعاون والتواصــل 

  ا.فيما بينه
شــريطة الحصــول  ُيعين مدير دائرة التدقيق الداخلي من المجلس أو لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقــة عنــه .4

 خطية مسبقة من سلطة النقد. ةعلى موافق
ُيقــــدم المصــــرف الســــيرة الذاتيــــة للمرشــــح لشــــغل منصــــب مــــدير دائــــرة التــــدقيق الــــداخلي مرفقــــًة بالوثــــائق  .5

عليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد بشــأن التعيــين والنقــل واإلجــراءات والشهادات الالزمة وفــق متطلبــات الت
التأديبيــة واالســتقالة، وتشــترط موافقــة ســلطة النقــد المســبقة علــى تعيينــه ومباشــرته العمــل، علــى أن يتــوفر 

 لدى المرشح المؤهالت العلمية والخبرات العملية المناسبة التي تؤهله لتولي المنصب.
 شغل الوظيفة وفق الوصف الوظيفي المعتمد بالمصرف. أن يلبي المرشح متطلبات .6
ـــادئ والممارســـات المحاســـبية  .7 ـــداخلي والمب ـــدقيق ال أن يتـــوفر لـــدى المرشـــح معرفـــة واســـعة فـــي تطبيـــق الت

واإلدارية، ومعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ومدونة قواعد السلوك التي وضعها معهــد المــدققين 
لحات نظم إدارة المعلومــات والمفــاهيم والممارســات مــع تــوفر عنصــر الخبــرة الداخليين، ومعرفة في مصط

 في اإلشراف على نظم المعلومات وغيرها من المجاالت ذات الصلة.
لجنــة المراجعـــة والتـــدقيق وبتوصـــية مـــن مـــدير دائـــرة التـــدقيق قبـــل مـــن  كـــادر التـــدقيق الـــداخلي يــتم تعيـــين .8

 :، حيثُ الداخلي
  بمــؤهالت وخبــرات ومهــارات فنيــة ومعرفــة عاليــة بكافــة  لتدقيق الداخليكادر ا أفراد أن يتمتعيجب

 نواحي العمل المصرفي.
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  يخضع كادر التدقيق الداخلي إلشراف لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة، بحيث
 تكون تبعيته في الهيكل التنظيمي للجنة المراجعة والتدقيق مباشرة.

 دقيق رواتب كادر التدقيق الداخلي وحــوافزه ومكافآتــه وتكــون مســؤولة عــن تحدد لجنة المراجعة والت
 تقييم أدائه.

  تعتمد لجنة المراجعة والتدقيق برامج التدقيق الداخلي وخططه وتتأكد مــن أن التــدقيق الــداخلي يــتم
وفق برامج تدقيق شاملة ومهنية مناسبة وتتوافق مع احدث معايير وأدلة التدقيق الدولية، وضمان 
قيامه بالمساعدة في وضع األسس واإلجراءات الكفيلــة بســالمة العمليــات المصــرفية وتــوفير رقابــة 

 ثنائية ومستمرة عليها.
ال يجوز تكليف مدير دائرة التدقيق أو موظفي الدائرة بأية أعمال أو مهام تنفيذية، ويجوز أن يشارك في  .9

 ب أو استشاري.عضوية اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية بصفة مراق
يتعــين علــى المجلــس واإلدارة التنفيذيــة تعزيــز وظيفــة التــدقيق الــداخلي بشــكل مســتمر عــن طريــق تشــجيع  .10

المــــدققين لمتابعــــة المعــــايير الدوليــــة ذات العالقــــة، وأن يتــــوفر إجــــراءات تصــــحيحية فعالــــة وفــــي الوقــــت 
 المناسب للمالحظات المتعلقة بأعمال التدقيق الداخلي.

االدارة اعتمــاد دليــل إجــراءات عمــل لــدائرة التــدقيق الــداخلي بحيــث يحــدد فيــه بشــكل يجــب علــى مجلــس  .11
واضح أولويات ومسؤوليات الدائرة، أساليب العمل، وآليات رفع التقارير وعرض نتائج عمــل الــدائرة، كمــا 

 ايــة مخالفــات، وعلــى االدارة العليــيجــب أن يشــمل آليــة اتخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية فــي حــال اكتشــاف أ
 أن تتأكد من أن الدليل متوفر الطالع جميع الموظفين المعنيين.

يــتم إنهــاء خــدمات أو عــزل مــدير دائــرة التــدقيق الــداخلي بقــرار مــن مجلــس إدارة المصــرف علــى أن يــتم  .12
 مناقشة وتوضيح أسباب ذلك لسلطة النقد قبل اتخاذ القرار.

 

 إجراءات التدقيق الداخلي: .6.11.4
لي إعداد إجراءات عمل أو برامج للتدقيق الداخلي بحيث تصف أهداف يجب على دائرة التدقيق الداخ - أ

وخطة عمل التدقيق وأن تكون هذه اإلجراءات/ البرنامج مرنة نسبيًا بحيث تكون عملية تبنيها وٕانجازها 
 منسجمة مع المخاطر التي تم تحديدها، وبما يتوافق مع خطة التدقيق المعتمدة.

ق ضمن أوراق العمل على أن تعكس كافة اإلختبارات والتقييمات التي يجب توثيق كافة إجراءات التدقي -  ب
 تمت على األنشطة.
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بعد مناقشته مع اإلدارات التي تم التدقيق عليها  يجب إصدار تقرير التدقيق المكتوب بأسرع وقت ممكن -  ت
جعة ألخذ ردودها على المالحظات، على أن يتم رفع تقرير ملخص بالمالحظات والنتائج للجنة المرا

 والتدقيق.
يجب أن يعرض التقرير مجال وغرض التدقيق وأن يتضمن ما تم التوصل إليه من مالحظات  -  ث

وتوصيات من دائرة التدقيق وٕاجابات الدوائر التي تم تدقيق أعمالها مع تبيان األمور التي تم االتفاق 
 عليها واألهية النسبية لنقاظ الضعف والتوصيات بشأنها.

تقارير التدقيق الداخلي بشكل دوري مع لجنة المراجعة والتدقيق والتي تقوم بدورها اقشة نتم متيجب أن  - ج
 بتوجيه التقارير لإلدارة التنفيذية لتصويب المالحظات والتجاوزات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي.

كل دوري ورفع يقوم مدير التدقيق الداخلي بمتابعة مدى التزام اإلدارة التنفيذية بتصويب المالحظات بش - ح
 تقارير بهذا الشأن للجنة المراجعة والتدقيق.

يجب أن تحتفظ دائرة التدقيق الداخلي بسجالت المهام التي تم إنجازها والتقارير التي تم إصدارها  - خ
 والمتابعات بشأنها.

 

 دور مدير دائرة التدقيق الداخلي: .6.11.5
تــدقيق، ويعتبــر مســؤوًال عــن الجوانــب التاليــة بالحــد يعتبر مدير التدقيق الداخلي مســؤوًال أمــام لجنــة المراجعــة وال

  األدنى:
اإلشراف المباشر على موظفي دائرة التــدقيق الــداخلي والتأكــد مــن قيــامهم بالهمــام والمســؤوليات الموكلــة  - أ

إليهم بما ينسجم مع الخطة المعتمدة، والتزامهم بالمهنية والموضوعية والحيادية في تنفيذ عمل التدقيق، 
 ئهم توتوفير التدريب المناسب لهم.وتقييم أدا

يكــــون مــــدير التــــدقيق الــــداخلي مســــؤوًال عــــن التــــزام دائــــرة التــــدقيق الــــداخلي بمعــــايير التــــدقيق الــــداخلي  -  ب
والممارسات السليمة للتدقيق الداخلي من حيــث التأكــد مــن وضــع ميثــاق وخطــة تــدقيق وٕاعــداد سياســات 

 ة المهنية والحوافز لموظفي الدائرة.وٕاجراءات عمل للتدقيق، والتأكد من توافر المنافس
التأكــد مــن إرســال التقــارير بانتظــام لمجلــس اإلدارة/ لجنــة المراجعــة والتــدقيق بشــأن أداء أنظمــة الضــبط  -  ت

الداخلي وأهداف التدقيق الداخلي التي تم إنجازها، ومناقشة التقارير وملخص التوصــيات والتــزام اإلدارة 
 ياجات دارة التدقيق مع لجنة المراجعة والتدقيق.التنفيذية بها، وخطة التدقيق واحت

تقــديم النصــح واإلرشــاد لــإلدارة التنفيذيــة بشــأن أيــة ثغــرات أو نقــاط ضــعف فــي أنظمــة الضــبط الــداخلي  -  ث
 والمخاطر التي يواجهها المصرف في مختلف أنشطته.
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  عالقة التدقيق الداخلي مع سلطة النقد ومع المدققين الخارجيين للمصرف: .6.11.6
 ون لمفتشي سلطة النقد حق االطالع علــى خطــة التــدقيق وٕاجــراءات العمــل وتقــارير التــدقيق الــداخلي يك

والحصول على نسخ منها، وتقييم عمل التدقيق الداخلي من حيث االلتزام بالممارسات السليمة للتــدقيق 
والممارســـات  الـــداخلي وفحـــص االســـتقاللية والشـــمولية والفاعليـــة بمـــا يتوافـــق مـــع تعليمـــات ســـلطة النقـــد

 .الدولية الفضلى
 تعــاون التــام مــع مفتشــي ســلطة النقــد وٕاطالعهــم علــى أيــة تقــارير أو مالحظــات أو دائــرة التــدقيق ال علــى

 مستندات بشأن التدقيق على أعمال المصرف.
  يجـــب إبـــالغ ســـلطة النقـــد بشـــكل فـــوري فـــي حـــال توقـــف دائـــرة التـــدقيق أو مـــدير التـــدقيق عـــن ممارســـة

 مهامهم.
 ة النقــد التعــاون الفعــال مــا بــين التــدقيق الــداخلي والتــدقيق الخــارجي بمــا يســاهم فــي تحســين تشــجع ســلط

الضــوابط الرقابيــة الداخليــة، ورفــع درجــة اعتمــاد التــدقيق الخــارجي علــى األعمــال المنجــزة مــن التــدقيق 
 الداخلي.

  الخــارجي، وضــرورة يجــب مراعــاة أن ال يكــون عمــل التــدقيق الــداخلي تكــرارًا ال مبــرر لــه لعمــل التــدقيق
تنســيق الجهـــود بـــين المــدققين الـــداخليين والخـــارجيين لمناقشـــة األمــور ذات االهتمـــام المشـــترك، وتبـــادل 

 تقارير التدقيق والرسائل االدارية والمفاهيم العامة لتقنيات وأساليب التدقيق.
 

 دور التدقيق الداخلي في إعداد أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بالمصرف: .6.11.7
واإلجراءات الداخليــة وفقــًا لــدليل العمليــات  (مراقبة العمليات لكل من داخليةمة في وضع أنظمة المساه . أ

، وتقييمهـــا ، إدارة المخــاطر والـــتحكم بهـــاوضـــمان األمـــان ، معالجـــة التطبيقــات المعلوماتيـــةالمعمــول بـــه
 .االسناد الخارجي) ومراجعتها دوريًا للتحقق من فعاليتهاتقييم جودة األصول، ونظام 

ـــداخلي: مراعـــاة الجوانـــب التاليـــة . ب (واجبـــات القـــائمين علـــى إدارة  لـــدى وضـــع أنظمـــة الرقابـــة والضـــبط ال
 ة، وأسس تحديد المخاطر وتقييمها).المصرف في مجال الرقاب

 

 سناد الخارجي لعمليات التدقيق الداخلي:اإل .6.11.8
تحمــل مجلــس اإلدارة يســمح للمصــارف إســناد بعــض أو كــل مهــام التــدقيق الــداخلي لجهــة خارجيــة مــع بقــاء 

واإلدارة العليا للمصرف للمسؤولية الكاملة عن ضمان فاعلية وكفاءة ومالءمة أنظمة الرقابة الضبط الــداخلي 
  في المصرف. على أن تكون عملية االسناد ضمن الضوابط والشروط التالية:

 قيق خارجيــة مــن تنظيم عقد واضح مع الجهــة الخارجيــة (مــزودة الخدمــة) والتــي يجــب ان تكــون شــركة تــد
ضمن قائمة المدققيين الخارجيين المعتمدين من سلطة النقد، أو من خارج هذه القائمة شــريطة الحصــول 

 على موافقة مسبقة من سلطة النقد وبما يتوافق مع تعليمات سلطة النقد بخصوص االسناد الخارجي.
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 .مراعاة كافة المتطلبات المتعلقة بالتدقيق الداخلي 
 لتــدقيق الــداخلي المقــيم فــي المصــرف، ت التــدقيق الــداخلي لجهــة خارجيــة ال يلغــي وجــود اإن إســناد عمليــا

حيـــث يجـــب اإلبقـــاء علـــى مـــدير دائـــرة التـــدقيق الـــداخلي وعـــدد قليـــل مـــن المـــوظفين، بحيـــث تقـــوم الجهـــة 
 الخارجيــة بمســاعدة المــوظفين فــي تحديــد المخــاطر المنــوي مراجعتهــا وتنفيــذ إجــراءات التــدقيق المعتمــدة

 فع تقارير مشتركة مع مدير دائرة التدقيق الداخلي إلى لجنة المراجعة والتدقيق.ور 
 مراجعــة وتحليــل مــدى تــأثير إنجــاز أنشــطة التــدقيق  يتوجب علــى مجلــس اإلدارة/ لجنــة المراجعــة والتــدقيق

 الداخلي من قبل الجهة الخارجية على مستوى المخاطر عمومًا وعلى نظام الضبط الداخلي بالمصرف.
 الداخلي فــي حــال  التدقيقب ان يتوفر لدى المصرف وبشكل دائم خطة طوارئ بشأن استمرارية عمل يج

 التوقف المفاجئ للجهة الخارجية عن تزويد المصرف لخدمة التدقيق الداخلي.
  لسلطة النقد الطلب من المصــرف عــدم تجديــد عقــد االســناد الخــارجي للتــدقيق الــداخلي والعــودة إلــى نظــام

قبل دائــرة التــدقيق بالمصــرف، فــي حــال تبــين لســلطة النقــد أن إســناد أنشــطة التــدقيق الــداخلي التدقيق من 
 .لجهة خارجية يزيد من درجة مخاطر عمليات المصرف

 
 الخارجي المدققثانيًا: 

يجــب علــى المصــرف المحلــي وبشــكل ســنوي، الحصــول علــى موافقــة ســلطة النقــد المســبقة علــى شــركة  .1
ي اجتماع الجمعية العمومية قبل موعــد اجتماعهــا بشــهر علــى األقــل، علــى أن التدقيق المنوي ترشيحها ف

وبالنسبة للمصرف الوافــد، يتوجــب الحصــول علــى  .معايير التأهيل المحددة من سلطة النقد اعليهتنطبق 
شــركة التــدقيق، وذلــك مــن خــالل التقــدم بطلــب ســبقة بشــكل ســنوي قبــل التعاقــد مــع موافقــة ســلطة النقــد الم

 ق به المعلومات والبيانات الالزمة وفقًا للنموذج المعد لذلك.رسمي مرف
علــى المــدقق الخــارجي حضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للمصــرف واإلجابــة علــى مــا يخصــه مــن  .2

 استفسارات المساهمين.
 يشترط خالل عملية اختيار المدقق الخارجي االلتزام بالتالي كحد أدنى: .3

لزم من مؤهالت وخبرات سابقة جيدة ومناسبة في مجال التدقيق أن يكون لدى فريق التدقيق ما ي - أ
 على المصارف بشكل خاص أو الشركات المالية بشكل عام.

أن تكون شركة التدقيق قادرة على تنفيذ أعمال التدقيق في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،  -  ب
أن يتم تنفيذ أعمال  ويشترط في حال عدم قدرة الشركة على تنفيذ أعمال التدقيق في أي منهما

التدقيق في المنطقة التي ال يتواجد فيها فرع للشركة من قبل مدققين حاصلين على إذن مزاولة 
 المهنة.
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أن يقوم المصرف بالتأكد من عدم وجود أي شبهة بتعارض المصالح (واإلفصاح في حال وجود  -  ت
المعنية (وخاصة فريق شبهة) وٕاعداد قائمة باألطراف ذات العالقة فيما يخص شركة التدقيق 

التدقيق على المصرف وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى، والشركات التي يكونون فيها شركاء 
% فأكثر من أسهمها أو حقوق التصويت فيها)، وفي حال وجود ذلك، يجب 5بنسبة تعادل 

 إعالم سلطة النقد.
ائالتهم بالدرجة األولى، يجب أن ال تكون الشركة أو فريق التدقيق على المصرف وأفراد ع -  ث

حاصلًة/ حاصلين منه على تسهيالت ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالكفالة الشخصية، وفي 
ألف دوالر بضمانات غير الكفالة الشخصية  50حال منح تسهيالت ألي منهم بمبالغ تفوق 
 يشترط موافقة سلطة النقد المسبقة على ذلك.

من موظفيها منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع المصرف، أو  أن ال يكون لشركة التدقيق أو أي - ج
 مع الشركات التابعة للمصرف، وأن ال تمثل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألي من المساهمين
أو المدراء بالمصرف، ويقصد بالمنفعة و/أو المصلحة تنفيذ الشركة أو أي من الموظفين أي 

يه الرئيسيين أو مدراءه، وكذلك حصوله على مهمات تتعلق بأعمال تخص المصرف أو مساهم
 خدمات تفضيلية من المصرف.

أن ال تكون شركة التدقيق أو أي من موظفيها عضوًا بمجلس إدارة المصرف أو عامًال فيه أو  - ح
وكيًال له أو ممن يباشرون أعماًال فنية أو إدارية دائمة لمصلحته بخالف تدقيق بياناته المالية 

تشار الضريبي، أو لدى الشركات التابعة له. وأن ال تكون الشركة أو أي وتقديمه خدمات المس
من المدققين المرخصين المزاولين شريكًا أو موظفًا لدى أي من أعضاء مجلس إدارة المصرف 
أو له عالقة قرابة أو مصالح مشتركة معهم يمكن أن تؤثر على حياديته واستقالليته، ويجب 

 ) من قانون المصارف.47ضمن تقريرها الخاص بالمادة رقم (على الشركة اإلفصاح عن ذلك 
 أن يتوفر لدى شركة التدقيق نظام رقابة الجودة على التدقيق. - خ
لتدقيق كل من حسابات المصرف وحسابات الشركات التابعة يجب تكليف نفس شركة التدقيق  - د

 له.
حــد أدنــى مــا كمعــه يــذكر فيــه  يجب على المصرف لدى التعاقد مع المــدقق الخــارجي إبــرام عقــد (اتفاقيــة) .4

 يلي:
 .الهدف من تدقيق البيانات المالية والمسؤوليات والمحددات 
 .مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية 
 .نطاق التدقيق مع اإلشارة إلى التشريعات والتعليمات ذات العالقة والمتطلبات المهنية األخرى 
 تدقيق.شكل التقرير أو أية وسائل أخرى إليصال نتائج ال 
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  ضـــمان عـــدم تقييـــد وصـــول شـــركة التـــدقيق أليـــة ســـجالت أو مســـتندات أو أيـــة معلومـــات مطلوبـــة
 ألغراض التدقيق.

 .وصف ألية كتب أو تقارير أخرى يتوقع تقديمها للمصرف 
 تيبات تسديدها.ر األتعاب المهنية وت 
 .الترتيبات حول إشراك خبير خارجي عند اللزوم 

ت أي مصــرف أن تخطــر ذلــك المصــرف وســلطة النقــد خــالل أســبوعين على أي شركة تقوم بتــدقيق بيانــا .5
 من تاريخ حدوث أي مما يليل:

أي تغيير جوهري يطــرأ علــى المــدققين المرخصــين المــزاولين أو أي تغييــرات تتعلــق بــاإلدارة العليــا  . أ
 للشركة.

أيـــــة قضـــــايا قانونيـــــة جوهريـــــة مرفوعـــــة ضـــــد الشـــــركة أو بلغـــــت عنهـــــا أو ضـــــد أي مـــــن مـــــدققيها  . ب
 خصين المزاولين.المر 

 مهام ومسؤوليات المدقق الخارجي: .6
تــدقيق البيانــات الماليــة والــدفاتر والســجالت المحاســبية للمصــرف بمــا ينســجم مــع المعــايير الدوليــة  . أ

للتدقيق ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسســات الماليــة اإلســالمية وفقــًا لمــا تقــرره ســلطة 
 إعداد البيانات المالية استنادًا للمعايير الدولية.النقد وبما يكفل قيام المصرف ب

 التقيد في عملية التدقيق بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد. . ب
االمتثــال فــي عملــه للمعــايير الدوليــة لممارســة أعمــال التــدقيق وقواعــد أخالقيــات المهنــة واألصــول  . ت

 المهنية.
مهمتــه  عليها بحكم عملــه حتــى بعــد انتهــاءالتقيد بالسرية التامة وعدم إفشاء المعلومات التي حصل  . ث

 في المصرف.
عــن أيــة مخالفــات أو -وبعــد مناقشــتها مــع إدارة المصــرف -إعــالم ســلطة النقــد خطيــًا فــور إطالعــه . ج

تجاوزات قانونية أو مالية ارتكبها مجلس إدارة المصرف أو مجلــس إدارة أي شــركة تابعــة للمصــرف 
 التابعة له.وأي موظف في المصرف أو في أي من الشركات 

تقــديم تقريــر التــدقيق الســنوي للجمعيــة العموميــة للمصــرف، بعــد مصــادقة ســلطة النقــد علــى البيانــات  . ح
 المالية الختامية.

 تقديم تقرير خاص لسلطة النقد ونسخة منه لمجلس إدارة المصرف، مشتمًال على ما يلي: . خ
ات الصــادرة عــن ســلطة أية مخالفــات ألحكــام قــانون المصــارف، واألنظمــة والتعليمــات والقــرار  -1

النقـــد وأيـــة تشـــريعات أخـــرى ذات عالقـــة ارتكبهـــا المصـــرف أو شـــركاته التابعـــة أو أي مـــن 
 المسؤولين الرئيسيين خالل السنة المالية التي يتم مراجعة وتدقيق بياناتها.
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مدى كفاية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي في المصرف، منوهًا إلى أية مواطن ضــعف فــي  -2
 اسبي وأية أمور أخرى لفتت انتباهه خالل عملية التدقيق.النظام المح

مــدى كفايــة المخصصــات لمقابلــة المخــاطر المحتملــة ألصــول والتزامــات المصــرف، اســتنادًا  -3
لتعليمــات ســلطة النقــد، بمــا يشــمل رأيــه فــي مــدى كفايــة (أيــة مخصصــات مطلوبــة لمواجهــة 

ئتمانيــة أو احتماليــة عــدم التــدني فــي قيمــة الموجــودات مثــل مخصصــات تــدني المحفظــة اال
اســترداد قيمــة أصــل مــن األصــول والمخصصــات المطلوبــة لمواجهــة أيــة مطالبــات محتملــة 
كمخصصــــــات الضــــــرائب ومخصــــــص القضــــــايا ومخصــــــص نهايــــــة الخدمــــــة وغيرهــــــا مــــــن 

 المخصصات).
مالحظاتــــه بشــــأن األربــــاح/ الخســــائر غيــــر المتحققــــة المتعلقــــة بــــاألوراق الماليــــة المملوكــــة  -4

دى توافــق آليــة االعتــراف والقيــاس المتبعــة فــي المصــرف مــع معــايير المحاســبة للمصرف ومــ
 الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أيـــة معلومـــات تشـــير إلـــى خـــرق أساســـي وجـــوهري للسياســـات الخاصـــة بالمصـــرف ونظامـــه  -5
 ولوائحه.

عته للبيانات المالية الختامية، ويقدم إعداد تقرير بالمالحظات (الرسالة اإلدارية) خالل تدقيقه ومراج . د
، علــى أن يشــتمل التقريــر المصرف نســخة منــه لســلطة النقــد خــالل شــهرين مــن انتهــاء الفتــرة الماليــة

 :بالحد األدنى األمور التالية
 .بشأن طرق وأدوات تقييم األوراق المالية في المصرف -إن وجدت–مالحظاته  .1
 ).IT Audit( في واي نقاط ضعف مصرفمالحظاته بشأن سالمة النظام البنكي لل .2
أي عمل ارتكبه المصرف أو شركاته التابعة أو أي مــن العــاملين فيهمــا ينــدرج تحــت طائلــة   .3

 .الجرائم الجنائية
 % فأكثر.50تعرض المصرف لخسائر قد تؤدي لتخفيض إجمالي رٍأس المال بنسبة  .4
 ين.وجود احتمالية عالية الخفاق المصرف في مقابلة حقوق المودع  .5
 أي قياس أو عرض أو إفصاح ضمن البيانات المالية يتعارض مع المعايير ذات العالقة.  .6

التأكد من استخدام اإلدارة لفرضية استمرارية المنشأة عند إعداد البيانات المالية واالفصــاح عــن أيــة  . ذ
 شكوك حول عدم قدرة المصرف للبقاء كمنشأة مستمرة.

 ير يقدمها المصرف في إطار مهمته.تزويد سلطة النقد بنسخ عن أية تقار  . ر
التأكـــد مـــن اعتمـــاد إدارة المصـــرف فـــي عمليـــة إعـــداد البيانـــات الماليـــة علـــى المعـــايير الدوليـــة ذات  . ز

 العالقة وفقًا لما تقرره سلطة النقد.
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الحصــول علــى أيــة بيانــات  -بعلــم المصــرف-لسلطة النقد الحق في أن تطلب من المــدقق الخــارجي . س
 رية.أو إيضاحات تراها ضرو 

 

 صالحيات تعيين وعزل المدقق الخارجي: .7
  أوًال: من قبل الجمعية العمومية:

 خطيًا.تفوضه يتم تعيين المدقق الخارجي من قبل الجمعية العمومية للمصرف، أو من  . أ
ال يجوز للجمعية العمومية للمصرف تغيير أو عزل المدقق الخارجي خالل السنة المالية إال بعد  . ب

ناًء على أسباب واضحة ومقنعة وبعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية موافقة سلطة النقد وب
 األخرى بالخصوص.

  ثانيًا: من قبل المركز الرئيسي: 
  يتم تعيين المدقق الخارجي من قبل المركز الرئيسي للمصارف الوافدة. . أ
ن إال بعد ال يجوز للمركز الرئيسي للمصارف الوافدة تغيير أو عزل المدقق الخارجي لفروع فلسطي . ب

موافقة سلطة النقد وبناًء على أسباب واضحة ومقنعة وبعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية 
 األخرى بالخصوص.

  ثالثًا: من قبل سلطة النقد:
في حال تأخر المصرف عن تعيين مدقق للحسابات لمدة تزيد عن ثالثة شهور من تاريخ انتهاء  . أ

سلطة النقد بتعيين مدقق جديد وتحديد أتعابه ويلتزم عمل المدقق السابق لدى المصرف، تقوم 
 المصرف بتحملها.

لسلطة النقد الحق بناًء على ظروف معينة استبدال أو تعيين مدقق خارجي آخر إذا ما رأت ذلك  . ب
ضروريًا على أن يكون االستبدال أو التعيين مسببًا، ويعتبر رأي المدقق الجديد مرجحًا على رأي 

 ى أن يتحمل المصرف أتعاب المدقق الجديد.المدقق السابق، عل
أن تكلف المدقق الخارجي للمصرف أو غيره بالقيام  -إذا رأت ذلك ضرورياً -يجوز لسلطة النقد . ت

بأية مهام تراها ضرورية، وتحدد سلطة النقد المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله ومقدار أتعابه 
 التي يتحملها المصرف المعني.

نقد أن تطلب عزل وتغيير المدقق الخارجي خالل السنة المالية أو بعد انتهائها إذا يجوز لسلطة ال . ث
 تبين لها تقصيره في أداء مهامه أو إخالله بالتزاماته.

 فقدان األهلية: .8
  يفقد المدقق الخارجي األهلية للقيام بهمام التدقيق على المصارف في الحاالت التالية:

اته (فــي أي مؤسســة) بــأي نــوع مــن ســوء الســلوك أو عــدم األمانــة إذا اتســم أداؤه لواجباتــه ومســؤولي - أ
 المهنية أو عدم النزاهة في ممارسته لمهامه.
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إذا رفــض أو فشــل فــي القيــام بمهامــه المنصــوص عليهــا فــي القــوانين والتعليمــات المنظمــة للعمــل  -  ب
 المصرفي، أو اتفاقية التعاقد.

ــًا للقــوانين إذا فشــل أو تجاهــل أو أغفــل إبــالغ ســلطة النقــد بالمع -  ت لومــات الواجــب التبليــغ عنهــا وفق
 والتعليمات السارية.

إذا أخفى أية إجراءات تأديبية جوهرية أو عقابية تكون قد صدرت ضده أو ضد أي من المــدققين  -  ث
 المرخصين المزاولين العاملين لديه.

 إذا حكم بإفالس شركة التدقيق أو إذا كانت تحت التصفية. - ج
انية بأي شكل من األشكال من المصرف الذي يدقق عليــه بخــالف إذا حصل على تسهيالت ائتم - ح

 ما هو مبين في هذه المتطلبات.
إذا تــم ســحب ترخيصــه مــن قبــل مجلــس مزاولــة مهنــة تــدقيق الحســابات فــي فلســطبن أو فــي بلــده  - خ

 األم.
إذا امتنع عن أداء عمله المتعلق بتدقيق حسابات أحد المصارف الموكــل إليــه تــدقيقها قبــل انتهــاء  - د

عمليـــة التـــدقيق وٕاعـــداد البيانــــات الماليـــة المدققـــة دون تزويـــد المصــــرف وســـلطة النقـــد باألســــباب 
 المقنعة لذلك.

ال يجوز تعيين أي من المدققين المرخصين المزاولين لدى شركة التدقيق في المصرف الخاضــع للتــدقيق  .9
لــى األقــل إال بعــد مــن قــبلهم مــا لــم تنقضــي علــى تركــه مهمــة التــدقيق علــى ذات المصــرف فتــرة ســنة ع

 الحصول على موافقة سلطة النقد.
يجب على المصرف توثيــق آليــة مناســبة لضــمان تغييــر الشــريك المســؤول عــن عمليــة التــدقيق فــي شــركة  .10

تدقيق الحسابات المحلية أو فرع لشركة تدقيق حسابات أجنبية مــرة واحــدة علــى األقــل كــل خمــس ســنوات 
المســؤول يــتم تغييــر الشــركة/ الفــرع مــرة واحــدة علــى األقــل كــل  وفي حالة عدم الــتمكن مــن تغييــر الشــريك

 .خمس سنوات
فــي حــال تغييــر المــدقق الخــارجي للمصــرف، ال يجــوز إعــادة تعيينــه مــرة أخــرى قبــل مــرور عــامين مــن  .11

 انتهاء آخر تعيين له لتدقيق حسابات المصرف.
ن مـــدقق حســـابات يجـــب علـــى المصـــارف تزويـــد ســـلطة النقـــد بنســـخة عـــن كـــل تقريـــر نهـــائي صـــادر عـــ .12

المصــرف إلــى مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة خــالل عشــرة أيــام مــن اســتالمها للتقريــر كحــد أقصــى، 
 وتقع مسؤولية تزويد سلطة النقد بهذه التقارير على مجلس إدارة المصرف.
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  المبدأ الثاني عشر: سياسة منح المكافآت والحوافز: .6.12
نظمة المكافآت الجيــدة بتعزيــز وتحفيــز أحيث تقوم  ،للحوكمة اً رئيسي اً كوننظمة المكافآت والحوافز مأتشكل 

 داء الجيد والعمل ضمن نطاق مخاطر مقبول وتدعم ثقافة المخاطر والقيم.األ
مبــادئ الحوكمــة الفاعلــة والممارســات الســليمة لمــنح فــي تعزيــز يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة  .1

 ة المكافآت والحوافز أو لجنة الحوكمة.نوجود لجالمكافآت المالية حتى في ظل 
يتعــين علــى مجلــس اإلدارة اعتمــاد ومتابعــة حســن تنفيــذ سياســة مــنح المكافــآت الموصــى بهــا مــن لجنــة  .2

التعديل أو التحديث الذي أجري على هذه السياسة،  شأنب ها، والتوصيات المقترحة منوالحوافزالمكافآت 
 افآت المسؤولين الرئيسيين.كوالتوصيات الصادرة عنها بخصوص م

يتحمل مجلس إدارة المصرف مسؤولية إعداد سياسة منح المكافــآت والحــوافز مــن خــالل "لجنــة المكافــآت  .3
 مسؤولية لإلدارة التنفيذية.ال بهذهال يجوز أن يعهد والحوافز"، 

ارة يجـــب أن يكـــون لـــدى كـــل مصـــرف سياســـة لمـــنح المكافـــآت والحـــوافز الماليـــة معتمـــدة مـــن مجلـــس اإلد .4
 وموافق عليها من سلطة النقد الفلسطينية.

لموظفيهــا فــي والحــوافز عنــد إعــداد سياســة المكافــآت  المتطلبــاتعلــى المصــارف الوافــدة أن تتقيــد بهــذه  .5
 فلسطين، على أن تعتمد هذه السياسة من مركزها الرئيسي.

فــــاءة والمعرفــــة للمحافظــــة علــــى المــــوظفين واســــتقطاب ذوي الكوالحــــوافز تهــــدف سياســــة مــــنح المكافــــآت  .6
 للقيام باألعمال المصرفية للمصرف. والمهارات والخبرات الالزمة

يتعـــين التأكـــد مـــن أن الحـــوافز التـــي تتضـــمنها سياســـة المكافـــآت تأخـــذ فـــي االعتبـــار المخـــاطر المرتبطـــة  .7
ورأس المـــال والســـيولة واحتمـــاالت الكســـب وتوقيتهـــا، والوضـــع المـــالي واألداء التشـــغيلي  بطبيعـــة المهـــام

 آلفاق التجاريةللمصرف.وا
يجب أن يؤدي األداء المالي الضعيف أو السلبي للمصرف إلى تقلص كبير في إجمــالي المكافــآت التــي  .8

ســتمنح، مــع األخــذ بعــين االعتبــار كــًال مــن المكافــآت الماليــة الحاليــة والتخفيضــات لــدفعات مبــالغ ســبق 
 تخصيصها.

ل كامل كافة جوانــب مــنح المكافــآت وذلــك لضــمان بشك والحوافزينبغي أن تغطي سياسة منح المكافآت   .9
 اإلدارة الفاعلة للمخاطر المتعلقة بمنح المكافآت، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أهــداف سياســة مــنح المكافــآت (مــع التركيــز علــى تعزيــز فعاليــة إدارة المخــاطر وتحقيــق الســالمة  . أ
 المالية واالستقرار للمصرف).

ســـتويات وفئـــات المـــوظفين ســـواًء مـــوظفي المصـــرف أو جميـــع ميشـــمل يجـــب أن نطـــاق السياســـة  . ب
 المتعاقد معهم، إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
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، للمصــرف واألهمية النظاميــة المخاطرملف بعين االعتبار يأخذ لمكافآت والحوافز لشامل هيكل  . ت
ـــــة األجـــــ ينســـــجموأن  ل الهيكـــــل مـــــع اســـــتراتيجية المخـــــاطر، واألهـــــداف، والقـــــيم والمصـــــالح طويل

أن تعــــزز بــــرامج  كمــــا ينبغــــي ،للمصــــرف، وأن يتضــــمن تــــدابير تكفــــل تجنــــب تضــــارب المصــــالح
المكافــآت الثقافــة الســليمة للمخــاطر وتشــجع المــوظفين علــى تمثيــل مصــلحة المصــرف ككــل (مــع 

  األخذ بعين االعتبار مصالح العمالء أيضًا) بدًال من تمثيل مصالحهم الشخصية.
األداء بحيث تستند لربط مكافآة المــوظفين بمســاهمتهم فــي إنجــاز أسس ومعايير موضوعية لتقييم  . ث

 األعمال وفي األداء الكلي للمصرف.
تنــوع أشــكال مــنح المكافــآت بنــاًء علــى منصــب الموظــف ودوره وقــد تشــمل النقــد واألســهم وأشــكال  . ج

 أخرى من المكافآت النقدية والعينية.
  جزءًا من المكافأة.وصف وتفصيل العالوات االستثنائية التي يراد جعلها  . ح

يتعين على المجلس التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بوضع إجراءات محكمة تكفل االلتزام بتطبيق سياسة  .10
، واالسترشــاد بالمبــادئ والمعــايير الصــادرة عــن مجلــس االســتقرار مــنح المكافــآت والحــوافز وآليــات تنفيــذها

 المصرفية.المالي، والمنهجية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة 
أن يضــمن مراجعــة سياســة مــنح المكافــآت ، ومــن خــالل لجنــة المكافــآت والحــوافز، علــى المجلــسيجــب  .11

وُيفتــرض مــن تلــك المراجعــة أن  ،)وله أن يستعين بالتــدقيق الــداخلي أو شــركة استشــارات(والحوافز سنويًا 
عــن ســلطة النقــد واالسترشــاد تقيِّم مدى التزام المصــرف بقواعــد ممارســات مــنح المكافــآت الماليــة الصــادرة 

، ويجـــب أن يأخـــذ المجلـــس فـــي االعتبـــار نتـــائج بمبـــادئ وقواعـــد مجلـــس االســـتقرار المـــالي ذات العالقـــة
 المراجعات عند تحديد األمور المتعلقة بمنح المكافآت.

ـــيم وقيـــاس أداء موظفيـــه بمختلـــف  .12 يجـــب أن يكـــون لـــدى كـــل مصـــرف نظـــام لقيـــاس األداء مـــن أجـــل تقي
 ل موضوعي.المستويات بشك

ويجــب أن  ،يجب أن تكون إجــراءات وعمليــات تقيــيم وقيــاس األداء مكتوبــة وموثقــة بشــكل واضــح وشــفافة .13
ح، ويجــب أن وتضــارب المصــال تنص تلك اإلجراءات على تجنب تضارب المصالح والنفوذ غير المبــرر

 تكون شفافة للموظفين المعنيين.
وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية وزنًا يجب أن يعطى االلتزام بإطار عمل إدارة المخاطر  .14

 ترجيحيًا مناسبًا في قياس األداء. 
يجب أن ال يكون إجمالي الدخل أو الربح المكتســب العنصــر الوحيــد لقيــاس األداء حيــث يجــب أن تؤخــذ  .15

ســية بعــين االعتبــار عناصــر أخــرى فــي قيــاس أداء المــوظفين مثــل المخــاطر المرتبطــة بالعمليــات األسا
عمــالء المصــرف والعائــد المعــدل بالمخــاطر علــى رأس المــال وغيرهــا  اوجــودة الخــدمات المصــرفية ورضــ

 حيثما كان ذلك قابًال للتطبيق.
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يجــب أن يســتند قيــاس أداء مــوظفي اإلدارة العليــا علــى أداء المصــرف الكلــي علــى المــدى الطويــل وأن ال  .16
 ة الحالية فقط. ُيبنى عنصر منح مكافآتهم استنادًا إلى أداء السن

يجب أن تتضمن إجراءات وعمليات قياس األداء قيــاس مســاهمة الفــرد فــي إجمــالي أداء المصــرف بوجــه  .17
عــام إن أمكــن ويجــب أن تكــون المســاهمات الفرديــة المقاســة علــى هــذا النحــو مدعومــة بقــرار إداري فــي 

  تحديد مكافأة الموظف بناًء على أدائه.
بــين حجــم المكافــآت والحــوافز وبــين هيكــل المخــاطر واألداء  يجب أن يضــمن كــل مصــرف وجــود تجــانس .18

 الكلي له.
يجــب أن يراعــى عنــد مــنح المكافــآت الماليــة للموظــف جميــع المخــاطر الموجــودة والمحتملــة بمــا فــي ذلــك  .19

المخاطر صعبة القياس مثل مخاطر السيولة ومخاطر السمعة وتكلفــة رأس المــال، كمــا يجــب أن تراعــى 
ملهــا عنــد تحديــد حجــم المبلــغ المخصــص لمــنح المكافــآت الماليــة وتوزيعــه داخــل مجموعــة المخــاطر بأك

 المصرف.
يجب أن يتم ربط المكافآت المالية بالمدى الزمني للمخاطر ويجب تغيير مكونــات مــنح المكافــآت الماليــة  .20

 بما يتوافق مع المخاطر على المدى الطويل.
تسوية أرباحه المحاسبية بشكل يتناسب مــع المخــاطر يجب أن يعتمد كل مصرف أسلوبًا/ معيارًا مناسبًا ل .21

 التي يمكن تحديدها بناًء على حجم وتعقيد عملياته.
يجب أن تكون مراجعة سياسة منح المكافــآت الماليــة لتقيــيم مالءمتهــا وفعاليتهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن إطــار  .22

  عمل إدارة المخاطر لدى المصرف.
تلـــف مســـتويات المـــوظفين بالمصـــرف لتعزيـــز فعاليـــة إدارة يجـــب أن يصـــمم هيكـــل المكافـــآت الماليـــة لمخ .23

 المخاطر وتحقيق أهداف منح المكافآت المالية.
من المالئم مراعاة المجاالت المختلفة من األعمال وطبيعة ومستوى مسؤوليات الموظــف ومنطقــة العمــل  .24

حديــد نســب ومكونــات التي يعمل بها والفلسفة الكلية لسياســة مــنح المكافــآت الماليــة لــدى المصــرف عنــد ت
مــنح المكافــآت الماليــة. وعلــى المصــارف التأكــد مــن أن مــنح المكافــآت الماليــة ال يحــد مــن قــدرتها علــى 

 تعزيز قاعدة رأس المال لديها.
يجب أن يعــد هيكــل مــنح المكافــآت الماليــة المتعلــق بــالموظفين الــذين يعملــون فــي الوظــائف الرقابيــة مثــل  .25

ـــةإدارة المخـــاطر واالمتثـــال والر  والرقابـــة الماليـــة  ، وضـــابط اتصـــال مكافحـــة غســـل األمـــوال،قابـــة الداخلي
ومراجعة الحسابات وغيرها بشكل يضــمن موضــوعية واســتقاللية هــذه الوظــائف، كمــا يجــب التأكــد بــأن ال 
يـــتم قيـــاس األداء وتحديـــد مـــنح المكافـــآت الماليـــة للمـــوظفين الـــذين يشـــغلون الوظـــائف التـــي ســـبق ذكرهـــا 

 عمل أو له عالقة بمجاالت األعمال التي يراقبها هؤالء الموظفون.بواسطة أي شخص ي
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يجب أن يؤخذ األداء العام للمصرف بعين االعتبار عند تحديد مبلغ العالوات، حيث أنه يجب أن يكون  .26
توزيع المصرف للعالوات مبنيًا على أداء الموظف إضافة إلى وحدة أو قسم العمل الذي يعمل به. غيــر 

يكــون هنــاك حــد أدنــى للعــالوات والمــدفوعات األخــرى غيــر المســتندة علــى األداء ســوى  أنــه يجــب أن ال
 راتب الموظف.

قرر تأجيل دفع نسبة معقولة من مكافأة األداء ييجوز للمصرف في إطار سياسة المكافآت والحوافز، أن  .27
العمل ومخاطره  الوظيفي أو تخفيضها وينبغي أن تحدد نسبة المكافأة المزمع تأجيلها على أساس طبيعة

 ونشاطات الموظف المعني.
يجــب أن توضــع المعــايير  كأســهم،إذا نصــت سياســة مــنح المكافــآت الماليــة علــى دفــع جــزء مــن المكافــأة  .28

 المقرر استخدامها لتحديد القيمة المحددة لتوزيع األسهم وفترة الحيازة. 
الخاصــة بالمكافــآت الماليــة  يجــب علــى المصــرف اإلفصــاح فــي بياناتــه الماليــة الســنوية عــن المعلومــات .29

الممنوحة لــرئيس وأعضــاء المجلــس ولمختلــف فئــات المــوظفين وقيمتهــا مــع تحليــل تفصــيلي لنــوع المكافــأة 
الذين يخضع تعيينهم لموافقة سلطة  وأشكال الدفع وبما يتضمن تصنيف الموظفين والمسؤولين الرئيسيين

 ن المتعاقد معهم من جهات خارجية....الخ.النقد والموظفين الذين يتولون مهام رقابية والموظفي
يتوجـــب االفصـــاح عـــن مكافـــآت وبـــدالت رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي البيانـــات الماليـــة الختاميـــة  .30

 للمصرف بشكل تفصيلي، بحيث يتم توضيح حصة كل عضو من المكافأة والبدالت.
المتعلقــة بسياســته لمــنح  يجــب علــى المصــرف أن يفصــح فــي بياناتــه الماليــة الســنوية عــن أبــرز الســمات .31

وأبعـــاد هـــذه السياســـة علـــى حجـــم مخـــاطره وكـــذلك تشـــكيل ونطـــاق صـــالحيات لجنـــة والحـــوافز المكافـــآت 
المكافآت المالية. ويجب أن يتضمن هذا اإلفصاح معلومات عن التصميم الكلــي لسياســة مــنح المكافــآت 

نح المكافـــآت بـــاألداء الفعلـــي والحـــوافز وكيفيـــة تنفيـــذه ووصـــف لكيفيـــة تقـــدير حجـــم المخـــاطر وعالقـــة مـــ
وسياســة التأجيــل ومعــايير الحيــازة وضــوابط توزيــع النقــد مقابــل األنــواع األخــرى مــن المكافــآت وبمــا يحقــق 

  أهداف سياسة منح المكافآت المالية.
لتمكـــين ســـلطة النقـــد مـــن مراقبـــة تنفيـــذ القواعـــد الخاصـــة بممارســـات مـــنح المكافـــآت الماليـــة، يتعـــين علـــى  .32

تقرير بشكل دوري على أساس سنوي على األقــل بحيــث يكــون فــي غضــون ثالثــة أشــهر  المصرف إعداد
مــن نهايــة كــل ســنة. يشــمل التقريــر كافــة اإلجــراءات المتخــذة مــن المصــرف لاللتــزام بالتعليمــات الخاصــة 
بممارسات منح المكافآت المالية وتفاصيل عن إجمالي المكافآت الممنوحة ونوعهــا وتفاصــيل عــن مقــدار 

أة المالية الممنوحة لرئيس وأعضاء المجلــس وأعلــى خمســة نســب مــن المكافــأة الماليــة التــي حصــل المكاف
عليهــا موظفــو المصــرف والخطــوات المقــرر تنفيــذها خــالل نصــف العــام القــادم لتطــوير ممارســات مـــنح 

 المكافآت المالية.
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عناصــر  أيــة علــى فيــذيينالتن غيــر األعضــاء مكافــأة تشــتمل أن يجــوز ال:التنفيذيين غير األعضاء مكافأة .33
 أو بأســهم، مرتبطــة أخــرى حــوافز أيــة أو أســهم خيــارات مجانيــة أو أســهم مــنح ومنهــا بــاألداء، مرتبطــة

  .خدمة نهاية فوائد مكافآت أو
 يكون بحيث بالمصرف ولينؤ المس كبار مكافآت تنظيم يتم أن يجب :بالمصرف ولينؤ المس كبار مكافأة .34

 مصــالح مــع المــوظفين مصــالح وموازنــة الشخصــي، واألداء صــرفالم بــأداء مــرتبط مجموعهــا جــزء مــن
 أخــرى مكافــآت أيــة أو أســهم خيــارات أو أســهم، مــنح علــى المكافــآت هــذه تشتمل أن ويجوز .المساهمين

 الراتب.  على تعتمد ال التي التقاعد وفوائد والمكافآت برنامج الحوافز ضمن مؤجلة
قة علـــى تخصـــيص أو صـــرف مكافـــأة لـــرئيس و/ أو يتوجـــب الحصـــول علـــى موافقـــة ســـلطة النقـــد المســـب .35

  أعضاء المجلس مع توضيح قيمة المكافأة لكل عضو وأسباب صرف المكافأة.
 مجلس اإلدارة.يتوجب مصادقة الجمعية العمومية للمساهمين على تخصيص مكافآت لرئيس وأعضاء  .36

  
  المصرف. حوكمة عن المبدأ الثالث عشر: اإلفصاح .6.13

حوكمته بشفافية للمســاهمين والمــودعين وغيــرهم مــن األطــراف ذوي  عن فصاحباإل المصرف يقوم أن يجب
  العالقة والمشاركين في السوق.

  

يتعــين علـــى المصــرف إعـــداد سياســـة لإلفصــاح والشـــفافية بمــا يحقـــق أغـــراض المصــرف وأصـــحاب المصـــالح  .6.13.1
لــك السياســة كافــة ، علــى أن تتضــمن توالجهــات ذات العالقــة لديــه بهــدف اإلرتقــاء بمســتوى تطبيقــات الحوكمــة

 المعلومات التي يتعين اإلفصاح عنها وفي الوقت المناسب.
 يتعين على المجلس أن يقر سياسة اإلفصاح والشفافية بحيث تشتمل بالحد األدنى ما يلي: .6.13.2

تحديــــد اآلليــــات التــــي يــــتم بموجبهــــا تصــــنيف المعلومــــات التــــي يــــتم اإلفصــــاح عنهــــا مــــن حيــــث طبيعتهــــا  . أ
(سواء شهري أو  معلومات األخرى غير المالية)، أو من حيث دورية اإلفصاح عنها(كالمعلومات المالية وال

 ربع سنوي أو سنوي) فضًال عن المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها بشكل فوري.
 تحديد أهداف وسياسات المصرف بشأن أخالقيات السلوك المهني والتزامات المصرف تجاه المجتمع. . ب
يعتمـــدها المصـــرف فيمـــا يتعلـــق بالتعامـــل مـــع العمـــالء ســـواء المقترضـــين أو تحديـــد المبـــادئ والقواعـــد التـــي  . ت

المـــودعين والخـــدمات والمنتجـــات المصـــرفية بشـــكل عـــام وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بشـــروط التعاقـــد والتكـــاليف 
  وااللتزامات المرتبطة بأي منها.

وصــــول  اإلفصــــاح عــــن جميــــع المعلومــــات ذات األهميــــة النســــبية فــــي الوقــــت المناســــب وبشــــكل يضــــمن . ث
المعلومـــات إلـــى جميـــع األطـــراف المعنيـــة. ويقصـــد بالمعلومـــات ذات األهميـــة النســـبية أيـــة معلومـــات يـــؤثر 

 إخفاؤها أو اإلفصاح عنها على القرارات التي يتخذها المستثمرون والمودعون ومستخدمو القوائم المالية.
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يح مجــاًال للمقارنــة، وأن يــتم أن تكون عملية اإلفصــاح واضــحة ومســتمرة ومتاحــة لجميــع أطــراف الســوق وتتــ . ج
 اإلفصاح بواسطة وسائل متعددة منتشرة يمكن الوصول إليها بسهولة وبتكلفة منخفضة.

يعتبر المجلس هو المسؤول عن التأكد من صحة ودقة ونزاهة المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها والتأكد من  .6.13.3
وفير اآلليات التي تساعد على التطبيق االلتزام بتطبيق السياسة المعتمدة للمصرف في هذا الخصوص وت

 السليم لها.
على إدارة المصرف أن تتأكد من أن المعلومات المفصح عنها تتميز بالدقة والكفاية وأن يتم اإلفصاح عنها  .6.13.4

في الوقت المناسب وذلك بما يتوافق مع مبدأ اإلفصاح العام الذي نصت عليه الدعامة الثالثة التفاق 
لك أو يتعارض مع مسؤوليات المدقق الخارجي المنصوص عليها في القوانين أو في . وال يلغي ذII بازل

 معايير العمل ذات الصلة.
أن تشتمل التقارير السنوية للمصرف على معلومات كافية ومفيدة بحيث تمكن المستثمرين والمودعين  .6.13.5

 واألطراف األخرى ذات المصالح من اإلطالع الجيد على أوضاع المصرف. 
صرف أن ينشر البيانات المالية الختامية (السنوية) والمرحلية (نصف السنوية) مع تقرير المدقق على الم .6.13.6

الخارجي في صحيفتين يوميتين على األقل تصدران في فلسطين وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية 
  المسبقة من سلطة النقد وفقًا لمعايير اإلفصاح المحددة بتعليماتها.

 لبيانات المالية للمصارف اإلسالمية تقرير هيئة الرقابة الشرعية موقعًا من أعضاء الهيئة.يجب أن تتضمن ا .6.13.7
إضافة إلى أية متطلبات صادرة بموجب القوانين أو التعليمات السارية في فلسطين يجب على المصارف  .6.13.8

لجميع أطراف  العاملة في فلسطين توفير المعلومات والتقارير المطلوب اإلفصاح عنها بشكل مستمر ومتاح
  السوق. ويشمل ذلك اإلفصاح المستمر على الموقع اإللكتروني للمصرف على ما يلي:

آخر تقرير سنوي صادر عن المصرف مشتمًال القوائم المالية المقارنة لفتــرة  بالنسبة للمصارف المحلية: . أ
لمطلــــوب ال تقــــل عــــن ســــت ســــنوات والمالحظــــات عليهــــا وتقريــــر المــــدقق الخــــارجي وكافــــة المعلومــــات ا

 اإلفصاح عنها.
يجـــب علـــى فـــروع المصـــارف العاملـــة فـــي فلســـطين اإلفصـــاح عـــن قوائمهـــا  بالنســبة للمصــارف الوافـــدة: . ب

المالية المقارنة لفترة ال تقل عن ست سنوات والمالحظات عليها وتقرير المدقق الخارجي بشــكل منفصــل 
المقارنة لفترة ال تقل عن ست ســنوات  إضافة إلى آخر تقرير سنوي للمصرف األم مشتمًال القوائم المالية

 والمالحظات عليها وتقرير المدقق الخارجي.
باإلضــافة لمــا يــتم نشــره مــن البيانــات  االفصــاح عــن القــوائم الماليــة الدوريــة علــى الموقــع االلكترونــي: . ت

ترونــي المالية المرحليــة والختاميــة، يتوجــب علــى المصــرف نشــر القــوائم الماليــة الدوريــة علــى الموقــع االلك
  للمصرف كما في نهاية شهر آذار وشهر أيلول من كل عام، بحيث تتضمن تلك البيانات ما يلي:

 .قائمة المركز المالي 
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 .قائمة الدخل 
 .قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر 
 .قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
 .قائمة التدفقات النقدية 

 على مواقعها اإللكترونية عما يلي:يجب على المصارف العاملة في فلسطين اإلفصاح  . ث
 .عناوين الفروع والمكاتب وأماكن تواجدها وأرقام هواتفها 
 .عناوين وأماكن تواجد أجهزة الصراف اآللي التابعة للمصرف 
 .كافة أنواع الخدمات التي يقدمها المصرف للعمالء وبيان شروطها ومتطلبات الحصول عليها 
 منتجات والخدمات التي يقدمها المصرف لجمهور عمالئه.أسعار الفوائد على مختلف أنواع ال 
 .أنواع وقيمة العموالت التي يستوفيها المصرف مقابل الخدمات المختلفة 
 .ملخص عن البيانات المالية الختامية 

  
 حوكمة المصارف اإلسالمية. المبدأ الرابع عشر: متطلبات .6.14

 مســاهميها وتخضــع تجــاه إضــافية ؤولياتمســ اإلســالمية الشــريعة مبــادئ تتبــع التــي المصــارف علــى تقــع
  اإلسالمية. الشريعة بمبادئ تلتزم بأنها ضمان للمساهمين لتقديم إضافية وٕافصاح حوكمة لمتطلبات

 

علــى أن ال يقــل عــدد أفرادهــا عــن ثالثــة  تعيــين هيئــة رقابــة شــرعيةيجــب علــى المصــارف اإلســالمية  .1
المؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية ولهـــا أن أشـــخاص مختصـــين بفقـــه المعـــامالت ومـــن ذوي الخبـــرة بعمـــل 

تستعين بمختصين في أي مجــال مــن مجــاالت العمــل المصــرفي اإلســالمي، وتكــون قراراتهــا ملزمــة فــي 
جميع أعمال المصرف. وتتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التأكد من كــون جميــع أعمــال المصــرف 

قبــل مباشــرة المصــرف بالقيــام بهــذه النشــاطات  ونشــاطاته متفقــة مــع أحكــام الشــريعة اإلســالمية ومبادئهــا
 واألعمال وخالل تنفيذها ولدى االنتهاء منها.

 

 تشكيل الهيئة واختيار أعضائها: .2
يجب أال يكون من بــين أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية موظــف فــي المصــرف أو إحــدى شــركاته  . أ

 شركاته التابعة.التابعة، وأال تضم مساهمين يمتلكون حصة مهمة في المصرف أو في إحدى 
يجب أال يــرتبط أي مــن أعضــائها بصــلة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة مــع أي مــن أعضــاء مجلــس  . ب

 إدارة المصرف أو اإلدارة التنفيذية العليا.
 يجب أال يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية عضوًا في هيئة رقابة شرعية بمصرف آخر.   . ت
  عضاء هيئة الرقابة الشرعية كل خمس سنوات.أن يتم استبدال عضو واحد على األقل من أ يجب  . ث
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 يجوز لسلطة النقد أن تطلب من المصرف العمل على تدوير رئاسة الهيئة كل خمس سنوات. . ج
  

 تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتها:  .3
تعين هيئة الرقابة الشرعية ورئيسها من الجمعية العمومية للمصرف بنــاًء علــى توصــية المجلــس  . أ

قة سلطة النقد. وال يحق فصل أي عضو من أعضائها إال بموافقة خطية مســبقة مــن بعد مصاد
 سلطة النقد.

ال يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة أو أحد أعضائها إال إذا صدرت توصية من مجلس  . ب
إدارة المصــــرف بأغلبيــــة ثلثــــي أعضــــائه علــــى أن يعتمــــدها المســــاهمون فــــي اجتمــــاع الجمعيــــة 

 الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة وعلى أن يكون قرار العزل مسببًا.العمومية وبعد 
إذا لم يقم المصرف بتعيين هيئة رقابة شرعية خالل ثالثة أشهر من اجتماع الجمعيــة العموميــة  . ت

فلســـلطة النقـــد الحـــق فـــي تعيـــين هيئـــة رقابـــة شـــرعية علـــى أن يتحمـــل المصـــرف كافـــة النفقـــات 
ى أية تبعات ناتجة عن التأخير في التعيين، وينطبق ذلك في حالــة المترتبة على ذلك إضافة إل

 إستقالة أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
استبدال أي من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو تعيين هيئة رقابــة أخــرى فــي أي مــن الحــاالت  يتوجب .4

 التالية:
  فقدان األهلية أو إفالس عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. . أ
 صدور حكم قضائي بحق أحد أعضائها باإلدانة بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة. . ب
عدم التزام العضو أو الهيئة بالقيام بالمهــام والمســؤوليات المحــددة بخطــاب التعيــين أو بتعليمــات  . ت

 سلطة النقد.
قبـــول عضـــو الهيئـــة أيـــة مكافـــآت أو مزايـــا أو هـــدايا مـــن المصـــرف باســـتثناء المبـــالغ المحـــددة   . ث

 اب التعيين.بخط
يجب أن يتم االتفاق بين المصرف وهيئة الرقابة الشرعية على شــروط التعاقــد وتوثــق هــذه الشــروط فــي  .5

كتـــاب التعيـــين الـــذي يوافـــق عليـــه الطرفـــان. ويجـــب أن تكـــون المكافـــآت الماليـــة ألعضـــاء هيئـــة الرقابـــة 
كافــأة شــهرية مرتبطــة بعــدد الشرعية محددة ومعلومة فــي كتــاب التعيــين ســواء كانــت مبلغــًا مقطوعــًا أو م

االجتماعـــات وأال تتغيـــر هـــذه المكافـــآت إال عنـــد التجديـــد، ويجـــب أن ال تكـــون هـــذه المكافـــات مرتبطـــة 
 باألداء المالي للمصرف. 

تحــدد الجمعيــة العموميــة مكافــآت أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية ويحــق لهــا أن تفــوض المجلــس بتحديــد  .6
 تلك المكافآت.

ابــة الشــرعية عــدم قبــول أيــة مكافــآت أو مزايــا أو هــدايا مــن المصــرف باســتثناء علــى أعضــاء هيئــة الرق .7
 المبالغ المحددة بكتاب التعيين.
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 يجب أن يشتمل كتاب التعيين على أن االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية هو مسؤولية المصرف. .8
بنـــاًء علـــى طلـــب  تجتمـــع الهيئـــة بـــدعوة مـــن رئيســـها أو بنـــاًء علـــى قـــرار مـــن مجلـــس إدارة المصـــرف أو .9

 .أغلبية أعضائها، أو بناًء على طلب من سلطة النقد
للهيئـــة حـــق االطـــالع الكامـــل وبـــدون قيـــود علـــى جميـــع الســـجالت والمعـــامالت والمعلومـــات مـــن جميـــع  .10

 المصادر بما في ذلك الرجوع إلى موظفي المصرف والمستشارين. 
 

  آلية عمل الهيئة على النحو التالي: تكون .11
لـــى إعـــداد الئحـــة الرقابـــة الشـــرعية ويـــتم اعتمادهـــا مـــن المجلـــس وتكـــون إحـــدى الوثـــائق تعمـــل الهيئـــة ع

 األساسية في عمل المصرف. وتشتمل الالئحة بالحد األدنى على البنود التالية:
آليــة عمــل الهيئــة واختصاصــاتها ومســؤولياتها واســتقالليتها وتنظــيم عالقتهــا بســائر إدارات وأقســام  . أ

  المصرف. 
  وتوثيقها ودوريتها.نظام الجلسات  . ب
نظام المراجعــة والتــدقيق الشــرعي الكفيــل بالتأكــد مــن أن معــامالت المصــرف واســتثماراته وأنشــطته  . ت

والعقـــود متوافقـــة مـــع مبـــادئ وأحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية والفتـــاوى واآلراء الشـــرعية التـــي تصـــدرها 
  الهيئة العليا للرقابة الشرعية.

ــ  . ث ي تقــدم لــإلدارة والتقــارير التــي تقــدم للمســاهمين ومكونــات هــذه كيفيــة إعــداد التقــارير الدوريــة الت
 التقارير.

 

  تكون مهام الهيئة كما يلي: .12
الرقابة على أعمال وأنشطة المصرف للتأكد من توافق أعمالــه أحكــام الشــريعة اإلســالمية ومتابعــة  . أ

 ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من أي محظور شرعي.
ــًا تطبيــق سياســات وٕاجــراءات كا . ب فيــة للجــودة النوعيــة للتأكــد مــن أنــه تــم اجــراء الرقابــة الشــرعية وفق

 لمعايير الجودة النوعية.
تكوين وٕابداء الرأي حول مدى التــزام المصــرف بالشــريعة وتقــديم التقــارير الرقابيــة الشــرعية الدوريــة  . ت

علــى أن للمجلــس والتقريــر الرقــابي الشــرعي نصــف الســنوي والســنوي للهيئــة العامــة ونشــر تقريرهــا 
 يتضمن التقرير األنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت.

إعــداد دليــل إلجــراءات العمــل الشــرعية ويشــمل مختلــف عمليــات المصــرف وبمــا يتضــمن القواعــد  . ث
 الالزمة لضبط التعامل مع المصارف التقليدية.

مــا تقــره التأكــد مــن وجــود نظــام رقــابي داخلــي ســليم يضــمن تنفيــذ أحكــام الشــريعة اإلســالمية طبقــًا ل . ج
هيئة الرقابة الشرعية للمصرف ووضع برامج الرقابــة الشــرعية والتــي تتضــمن مراقبــة كافــة أنشــطته 

 وفق خطة محددة.
البت في المنازعات التي قــد تنشــأ بــين الرقابــة الشــرعية الداخليــة وٕادارة المصــرف بشــأن التفســيرات  . ح
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 الشرعية ويكون قرارها ملزمًا للطرفين.
الشـــرعية (بعـــد إســـتنفاذ كافـــة اإلجـــراءات) فـــي حـــال عـــدم التجـــاوب مـــع يجـــب علـــى هيئـــة الرقابـــة  . خ

القرارات الصادرة عنهــا أو فــي حــال وجــود تجــاوزات كبيــرة  لهــذه القــرارات مــن قبــل إدارة المصــرف 
يمكــن أن يعــرض المصــرف لمخالفــات شــرعية أو خســائر ماليــة تقــديم تقريــر مفصــل لســلطة النقــد 

 بالخصوص. 
زمــــة ألعمــــال وأنشــــطة المصــــرف واالتفاقيــــات والسياســــات والمنتجــــات اعتمــــاد صــــيغ العقــــود الال . د

 والمعامالت والقوائم المالية.
الرد على االسئلة واالستفسارات المقدمة لها ســواء مــن العــاملين بالمصــرف أو المتعــاملين معــه أو  . ذ

 المساهمين.
 اختيار المراقبين الشرعيين المقيمين واإلشراف على أعمالهم وتقييم أدائهم. . ر
دراســـة تقـــارير ومالحظـــات المراقـــب الشـــرعي علـــى الممارســـات التنفيذيـــة فـــي الجوانـــب الشـــرعية  . ز

 لألعمال اليومية والتوجيه بما يلزم بشأنها.
تقــديم التوجيــه واإلرشــاد والتــدريب لكافــة مــوظفي المصــرف فيمــا يتعلــق باألحكــام الشــرعية والفتــاوى  . س

 ذات العالقة.
 الخسائر على حسابات االستثمار.  اعتماد سياسة توزيع األرباح وتحميل . ش
 تحديد أوجه الصرف وٕاجازة عمليات الصرف من صندوق المكاسب غير الشرعية. . ص
المساهمة في وضع الشروط والمواصفات والمؤهالت التي ينبغي توفرهــا فــي المــوظفين بمــا يعــزز  . ض

 الكادر الوظيفي ويوافق أسس العمل المصرفي اإلسالمي.
صــندوق الزكــاة وٕاجــازة عمليــات الصــرف منــه عنــد االســتحقاق وعــدم اإلشــراف علــى إدارة حســاب   . ط

  تدويره لفترات الحقة.
 إبداء الرأي أو دراسة أي موضوع يتعلق بنشاط المصرف بتكليف من سلطة النقد. . ظ
 اعتماد البرامج التدريبية والتثقيفية لموظفي المصرف والمعدة من قبل الرقابة الشرعية الداخلية. . ع
  

 

  تقرير الهيئة: .13
تعــد هيئــة الرقابــة تقريــرًا يرفــق مــع التقــارير الماليــة نصــف الســنوية والســنوية المعــدة مــن المــدقق الخــارجي وفقــًا 

  لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية على أن يتضمن التقرير ما يلي: 
  .عنوان التقرير . أ
  .الجهة التي يوجه إليها التقرير . ب
 .ية أو التمهيديةالفقرة االفتتاح . ت
  مسؤولية اإلدارة. . ث
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فقــرة نطــاق عمــل هيئــة الرقابــة الشــرعية وتحتــوي علــى وصــف طبيعــة العمــل الــذي تــم أداؤه خــالل فتــرة  . ج
  .التقرير

  .فقرة الرأي وتحتوي على إبداء الرأي بشأن التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية . ح
  تاريخ التقرير. . خ
 .توقيع جميع أعضاء الهيئة . د
  جب أن يوضح التقرير الجوانب التالية:ي . ذ

 مدى اتفاق معامالت وعمليات وعقود المصرف وملحقاتها ومرفقاتها مع أحكام ومبادئ الشريعة.  
  مــدى توافــق عمليــة توزيــع األربــاح وتحميــل الخســارة علــى حســابات االســتثمار مــع السياســة التــي اعتمــدتها

 الهيئة.
 قــة مــن مصــادر أو طــرق تحرمهــا أحكــام ومبــادئ الشــريعة مــدى التــزام المصــرف بصــرف المكاســب المتحق

  .اإلسالمية ألغراض خيرية ووفقًا لما تحددها هيئة الرقابة الشرعية
 مدى التزام المصرف باحتساب الزكاة وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.  
  عـــن الجهـــات ذات اإلفصـــاح عـــن أيـــة مخالفـــات ألحكـــام ومبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية أو الفتـــاوى الصـــادرة

  .االختصاص أو القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية
  .تؤرخ هيئة الرقابة الشرعية تقريرها بعد اعتماد التقارير المالية من إدارة المصرف . ر
  .ُيقرأ تقرير هيئة الرقابة الشرعية في الجمعية العمومية السنوية للمصرف . ز
 .فُينشر التقرير ضمن التقارير المالية للمصر  . س

  

 الرقابة الشرعية الداخلية: .14
تعتبــر الرقابــة الشــرعية الداخليــة جــزء ال يتجــزء مــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي المصــرف ويجــب أن تــتم مــن 
خـــــالل قســـــم مســـــتقل / ادارة مســـــتقلة حســـــب حجـــــم المصـــــرف تكـــــون تبعيتهـــــا الهيكليـــــة فنيـــــًا لهيئـــــة الرقابـــــة 

رعية الداخليــــة الصــــالحيات الالزمــــة وغيــــر المقيــــدة الشــــرعية.ويجب علــــى المصــــرف مــــنح جهــــاز الرقابــــة الشــــ
للوصــول إلــى كافــة المعلومــات والمســتويات اإلداريــة الالزمــة للقيــام بمهامهــا.على أن يــتم االلتــزام عنــد تعيــين 

  :المراقبين الشرعيين بما يلي
 .الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة على التعيين . أ
قابة الشرعية الداخلية إال إذا كــان العــزل مســببًا وبعــد الحصــول علــى ال يجوز فصل أي من أعضاء الر  . ب

  موافقة هيئة الرقابة الشرعية، كما يجب اعالم سلطة النقد بمسببات الفصل.
  :يجب أن يتوفر في موظفي الرقابة الشرعية الداخلية بالحد األدنى المؤهالت والخبرات التالية . ت

 ي إحدى التخصصات ذات العالقةمؤهل علمي بدرجة بكالوريوس على األقل ف.  
 .شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية  
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  الخبرة العملية والتدريب المناسبين في مجال الرقابة الشرعية.  
  .يمنع تكليف المراقبين الشرعيين بأي عمل يتعارض مع واجباته الرقابية . ث
ئـــة المحاســـبة والمراجعــــة يتعـــين علـــى المراقـــب الشــــرعي االلتـــزام بميثـــاق االخالقيـــات الصــــادر عـــن هي . ج

 .للمؤسسات المالية اإلسالمية
 المحافظة على الكفاية الفنية من خالل التأهيل المتواصل. . ح

 

  :مهام المراقبين الشرعيين .15
 .فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية لدى المصرف . أ
ئة الرقابة الشرعية فــي كافــة األعمــال التحقق من التزام إدارة المصرف بالنواحي الشرعية وبتوجيهات هي . ب

 اليومية ومتابعة تصحيح المخالفات
  تخطيط كل مهمة من مهام الرقابة الشرعية الداخلية. . ت
  .حضور اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية . ث
  .تنفيذ البرنامج الرقابي المعد من هيئة الرقابة الشرعية . ج
مـــن مـــوظفي المصـــرف والمتعلقـــة بالجوانـــب  اإلجابـــة علـــى األســـئلة واالستفســـارات اليوميـــة الموجهـــة لـــه . ح

  .الشرعية لألنشطة التي يمارسها المصرف
تقــديم التوجيــه واإلرشــاد والتــدريب لكافــة مــوظفي المصــرف فيمــا يتعلــق باألحكــام الشــرعية والفتــاوى ذات  . خ

  .العالقة
نســخة إعــداد تقريــر ربــع ســنوي علــى األقــل موجــه الــى مجلــس االدارة ونســخه لهيئــة الرقابــة الشــرعية و  . د

للجنــة التــدقيق الــداخلي المنبثقــة عــن المجلــس، علــى  ان يوضــح التقريــر غــرض ونطــاق ونتــائج الرقابــة 
الشـــرعية الداخليـــة وينبغـــي أن يتضـــمن التقريـــر رأي المـــراقبين الـــداخليين والتوصـــيات حـــول التحســـينات 

 لتوصيات.المستقبلية والعمل التصحيحي ورأي الجهات التي يتم مراجعتها بشأن النتائج أو ا
يــتم إعداد دليل خاص للرقابة الشــرعية الداخليــة يوضــح األغــراض والصــالحيات والمســؤوليات علــى أن  . ذ

  عتماده من هيئة الرقابة الشرعية.ا
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